
Nº de Patrimônio Tipologia do objeto Denominação do objeto Título Descrição sumária

061-00000_07531 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07532 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07533 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07534 fotografia Fotografia, colorida, imagem de posto de gasolina

061-00000_07535 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de homem andando em 

bicicleta sobre rua de terra

061-00000_07536 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_07537 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07538 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de estação 

em Tupã

061-00000_07539 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de casa e 

automóvel

061-00000_07540 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do aeroporto 

municipal

061-00000_07541 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Laticinios 

Noroeste

061-00000_07542 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Posto 

Tupã

061-00000_07543 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_07544 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07545 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07546 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07547 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07548 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

propriedade rural

061-00000_07549 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio
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061-00000_07550 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do aeroporto 

municipal

061-00000_07551 fotografia Fotografia, colorida, imagem de paisagem com igreja

061-00000_07552 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07553 fotografia Fotografia, colorida, imagem de Estação Ferroviária

061-00000_07554 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_07555 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_07556 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07557 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de interior de 

igreja

061-00000_07558 fotografia Fotografia, colorida, imagem de interior de igreja

061-00000_07559 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07560 fotografia Fotografia, colorida, imagem de comércio

061-00000_07561 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada da Caixa 

economica Federal

061-00000_07562 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da FACCAT

061-00000_07563 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em banquete

061-00000_07564 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Elias 

Keinafi

061-00000_07565 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Elias 

Keinafi

061-00000_07566 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com bordas serrilhadas, 

em bom estado de conservação. Grupo de homens 

perfilados com 6 em pé e quatro agachados. Imagem de 

equipe de futebol.

061-00000_07567 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

combatentes de 1932



061-00000_07568 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com amarelamento e 

marcas de dobras. Imagem de equipe de futebol.

061-00000_07569 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_07570 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_07571 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de seis 

crianças perfiladas diante de automóvel

061-00000_07572 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de crianças 

em banco de praça

061-00000_07573 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de casal em 

jardim

061-00000_07574 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Corpo de 

Bombeiros

061-00000_07575 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Corpo de 

Bombeiros

061-00000_07576 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Corpo de 

Bombeiros

061-00000_07577 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Corpo de 

Bombeiros

061-00000_07578 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de militares 

fazendo refeição

061-00000_07579 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_07580 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_07581 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_07582 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_07583 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares



061-00000_07584 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_07585 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_07586 fotografia Fotografia, colorida, imagem de duas pessoas idosas

061-00000_07587 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

comemorando

061-00000_07588 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

vestidas com traje de gala

061-00000_07589 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

vestidas com traje de gala

061-00000_07590 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com imagem de Elias 

Keinaf e mais duas pessoas.Segundo consta no livro 

"Tupã Futebol Clube- Revivendo tricolor mais querido de 

Leonildo da Rocha Possari: Os inseparáveis desportistas 

Elias Rayes, Valter Pimentel e Elias Kenaifes" na 

pag.29".

061-00000_07591 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de banda

061-00000_07592 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Praça D. 

Bosco

061-00000_07593 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano mulher usando 

vestido cor de rosa sendo cumprimentada por homem 

vestindo camisa clara.

061-00000_07594 fotografia

Fotografia em preto e branco, à direita homem falando 

ao microfone e à esquerda mulher trajando fantasia de 

carnaval.



061-00000_07595 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Em 

primeiro plano mulher idosa trajando fantasia de 

carnaval em vermelho e branco.Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:"Cidadã símbolo do carnaval Tupãense, Josefa 

Gomes da Silva, mas conhecida carinhosamente como 

tia Zefa, presidente da Escola Carioca e responsável pela 

ala das baianas".

061-00000_07596 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano mulher idosa 

trajando fantasia de carnaval na cor rosa

061-00000_07597 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em festa de carnaval

061-00000_07598 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em festa de carnaval

061-00000_07599 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano mulher idosa 

trajando fantasia de carnaval na cor rosa

061-00000_07600 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro, mulher usando vestido 

cor de rosa com troféu em mãos.

061-00000_07601 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano mulher idosa 

trajando fantasia de carnaval na cor rosa ladeada por 

homem trajando camiseta vermelha e bermuda azul

061-00000_07602 fotografia

Fotografia, colorida, quatro pessoas perfiladas trajando 

fantasias de carnaval

061-00000_07603 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07604 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de familia 

posando para retrato

061-00000_07605 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

do Conselho do Clube Marajoara

061-00000_07606 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Prof. 

Altino Martines



061-00000_07607 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07608 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07609 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07610 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07611 fotografia

Fotografia em preto e branco com retrato de Getulio 

Vargas

061-00000_07612 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07613 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07614 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07615 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_07618 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 50 nuevos pesos; anverso 

efígie masculina

061-00000_07619 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 50 nuevos pesos; anverso 

efígie masculina

061-00000_07620 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 50 nuevos pesos; anverso 

efígie masculina

061-00000_07621 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 500 nuevos pesos; anverso 

efígie masculina

061-00000_07622 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 500 nuevos pesos; anverso 

efígie masculina

061-00000_07623 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 1000 australes; anverso efígie 

masculina

061-00000_07624 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 1000 australes; anverso efígie 

masculina

061-00000_07625 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 5 lire; anverso com efígie 

feminina



061-00000_07626 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 5 lire; anverso com efígie 

feminina

061-00000_07627 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda; valor facial: 5 bolivianos: anverso com 

efígie masculina

061-00000_07628 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda; valor facial: 5 bolivianos: anverso com 

efígie masculina

061-00000_07629 numismática e medalhística Papel Moeda Paraguai

Papel moeda; valor facial: 1 guarani; anverso com efígie 

de Soldado Paraguaio

061-00000_07630 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda; valor facial: 100 bolivianos; anverso com 

efígie masculina

061-00000_07631 numismática e medalhística Papel Moeda Paraguai

Papel moeda; valor facial: 50 guaranies; anverso com 

efígie masculina

061-00000_07632 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda; valor facial: 1 boliviano; anverso com 

efígie masculina

061-00000_07633 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda; valor facial: 1 boliviano; anverso com 

efígie masculina

061-00000_07634 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 1 peso oro; anverso com duas 

efígies masculinas

061-00000_07635 numismática e medalhística Papel Moeda Paraguai

Papel moeda; valor facial: 1 guarani; anverso com efígie 

de Soldado Paraguaio

061-00000_07636 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 1000 pesos; anverso com 

efígie masculina

061-00000_07637 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 2 er yuan; anverso efígie de 

duas figuras femininas, com 6 kanji

061-00000_07638 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 5 wu jiao; anverso efígie de 

comércio, com 6 kanji

061-00000_07639 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro, imagem de grupo de 

pessoas, ao fundo busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_07640 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

homenagem ao embaixador do Japão no Brasil

061-00000_07641 fotografia

Fotografia colorida com imagem de homenagem a 

Mitsue Maeda

061-00000_07642 fotografia

Fotografia colorida com imagem de homenagem a 

Mitsue Maeda



061-00000_07643 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas com 

indumentária típica indígena em apresentação de dança

061-00000_07644 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas com 

indumentária típica indígena em apresentação de dança 

em via pública

061-00000_07645 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas com 

indumentária típica indígena em apresentação de dança 

em via pública

061-00000_07646 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas perfiladas com 

indumentária típica indígena em apresentação de dança 

em via pública

061-00000_07647 fotografia

Fotografia, colorida, homem de cabelo loiro e óculos ao 

centro falando ao microfone

061-00000_07648 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas à esquerda com 

adorno típico indígena na cabeça e à direita mulher 

tocando violão

061-00000_07649 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas com 

indumentária indígena; Apresentação do Projeto Crescer 

e Barração na Semana do Indio no Museu

061-00000_07650 fotografia

Fotografia colorida de mulher de pé de óculos escuros ao 

lado de pedra com placa de homenagem

061-00000_07651 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de D. Aparecida 

Guimarães

061-00000_07652 fotografia Fotografia, colorida, grupo de pessoas em auditório

061-00000_07653 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas em via pública e à 

direita ao fundo três veículos estacionados em frente ao 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_07654 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na semana do 

Indio



061-00000_07655 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na semana do 

Indio

061-00000_07656 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na Semana do 

Indio

061-00000_07657 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da apresentação de dança 

indígena

061-00000_07658 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de crianças perfiladas, em 

primeiro três meninas e um menino com folha de papel 

nas mãos

061-00000_07659 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na Semana do 

Indio

061-00000_07660 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na Semana do 

Indio, ao centro usando colete vermelho falando ao 

microfone

061-00000_07661 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de um banner na 

exposição Senhores da Terra

061-00000_07662 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na Semana do 

Indio

061-00000_07663 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na palestra no 

auditório do Museu

061-00000_07664 fotografia

Fotografia, colorida, à direita mulher de vestido preto e à 

esquerda mulher vestindo conjunto azul recebendo 

buquê de flores; Exposição 15a Mostra de Artes dos 

Artistas Tupaenses

061-00000_07665 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estudantes visitando a 

exposição sobre 9 de Julho

061-00000_07666 fotografia Fotografia, colorida, imagem da construção do Museu

061-00000_07667 fotografia Fotografia, colorida, imagem da construção do Museu

061-00000_07668 fotografia Fotografia, colorida, imagem da construção do museu



061-00000_07669 fotografia

Fotografia, colorida, à direita homem de camisa azul 

segurando folha de papel ao lado de senhora (D. Tamimi 

Borsatto)

061-00000_07670 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Cacique Gerson, 

Prefeito Manoel Gaspar e Diretor de Cultura de Marilia e 

Representante do Correio de Bauru

061-00000_07671 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de três mulheres e um 

homem, à esquerda da foto, perfilados.

061-00000_07672 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano mulher, de 

costas, vestindo blusa marrom sendo cumprimentada 

por homem de terno escuro e óculos de armação 

vermelha

061-00000_07673 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano homem vestindo 

camisa azul à esquerda recebendo material de mulher 

de perfil (D. Tamimi Borsatto)

061-00000_07674 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no lançamento 

do livro sobre Dr. Giorgio M. de Leitgeb, à esquerda 

mulher falando ao microfone

061-00000_07675 fotografia

Fotografia, colorida, mulher à esquerda ladeada por 

homem vestindo camisa azul e ao fundo à esquerda 

homem de óculos

061-00000_07676 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas reunidas em 

espaço expositivo; Curso Projetando Exposições

061-00000_07677 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

reunidas no auditório do Museu

061-00000_07678 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas no auditório do 

museu

061-00000_07679 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de reunião 

dos professores no Museu

061-00000_07680 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de exposição sobre A Arte 

de Fotografar

061-00000_07681 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de exposição sobre A Arte 

de Fotografar



061-00000_07682 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de crianças em frente ao 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_07683 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas reunidas no 

museu

061-00000_07684 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de mulher sentada à mesa 

vestindo blusa na cor bordô; Dra Telma Tulim

061-00000_07685 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de mulher falando ao 

microfone

061-00000_07686 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de mulheres na 

homenagem a Mitsue Maeda

061-00000_07687 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da vereadora Paulette 

Tania

061-00000_07688 fotografia

Fotografia, colorida, mulher vestindo roupa na cor 

branca com detalhes em preto, ao fundo três quadros 

pendurados na parede

061-00000_07689 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do repórter J.T. Neves 

falando ao microfone

061-00000_07690 fotografia Fotografia, colorida, de um coqueiro

061-00000_07691 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da sepultura com busto de 

Luiz de Souza Leão

061-00000_07692 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do coqueiro do Solar Souza 

Leão

061-00000_07693 fotografia Fotografia, colorida, fachada do Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_07694 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da exposição 

sobre os 100 anos da República, ao centro duas 

bandeiras fixadas à painéis

061-00000_07695 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da exposição 

sobre os 100 anos da República

061-00000_07696 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano três 

painéis em espaço expositivo

061-

00000_07697.02 fotografia

Fotografia, colorida, sete homens perfilados; 

Conselheiros do Museu Índia Vanuíre



061-00000_07698 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da apresentação de dança 

no museu

061-00000_07699 fotografia Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança

061-00000_07700 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de apresentação de 

música no museu

061-00000_07701 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de apresentação de 

música no museu

061-00000_07702 fotografia Fotografia, colorida, mulher falando ao microfone

061-00000_07703 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas reunidas no 

museu

061-00000_07704 fotografia Fotografia, colorida, imagem de livros sobre móvel

061-00000_07705 fotografia Fotografia, colorida, imagem de livros sobre móvel

061-00000_07706 fotografia Fotografia, colorida, imagem de placa do museu

061-00000_07707 fotografia Fotografia, colorida, imagem de livros sobre móvel

061-00000_07708 fotografia Fotografia, colorida, imagem de livros em prateleira

061-00000_07709 fotografia

Fotografia, colorida, objetos indígenas sobre mesa, em 

primeiro plano livro aberto

061-00000_07710 fotografia

Fotografia, colorida, imagem dos funcionários no balcão 

de recepção do museu

061-00000_07711 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de documentos sobre 

mesa

061-00000_07712 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de três mulheres (D. 

Tamimi, Joana e Florense)

061-00000_07713 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de animais taxidermizados 

expostos no museu

061-00000_07714 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço interno do 

museu, em primeiro plano animal taxidermizado



061-00000_07715 fotografia

Fotografia, colorida, espaço interno do museu, em 

primeiro plano máquina de escrever sobre mesa

061-00000_07716 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de placa de mármore do 

museu

061-00000_07717 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da reserva técnica do 

museu

061-00000_07718 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço interno do 

museu, ave taxidermizada em primeiro plano

061-00000_07719 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço interno do 

museu

061-00000_07720 fotografia Fotografia, colorida, imagem de livros sobre móvel

061-00000_07721 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da placa de inauguração 

do museu

061-00000_07722 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de alunos visitando o 

Museu

061-00000_07723 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estudantes visitando o 

museu

061-00000_07724 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estudantes visitando o 

museu

061-00000_07725 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estudantes visitando o 

museu

061-00000_07726 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estudantes visitando o 

Museu

061-00000_07727 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estudantes visitando o 

Museu

061-00000_07728 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estudantes visitando o 

Museu

061-00000_07729 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estudantes visitando o 

Museu

061-00000_07730 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da apresentação de dança 

da Academia Maria Cristina no museu



061-00000_07731 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança 

indígena

061-00000_07732 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de fogos de artifício, clarão 

em forma de caracol

061-00000_07733 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na festa de São 

Pedro

061-00000_07734 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de crianças em festa junina 

na Escola Bartira

061-00000_07735 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de criança em festa junina 

na Escola Bartira

061-00000_07736 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no lançamento 

do livro sobre Dr. Giorgio M. de Leitgeb

061-00000_07737 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no lançamento 

do livro sobre Dr. Giorgio M. de Leitgeb, em primeiro 

plano homens de cabelos grisalho e casaco escuro

061-00000_07738 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no lançamento 

do livro sobre Dr. Giorgio M. de Leitgeb, em priomeiro 

plano duas mulheres ladeadas por dois homens

061-00000_07739 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no lançamento 

do livro sobre Dr. Giorgio M. de Leitgeb, ao fundo grupo 

de pessoas perfiladas diante de vitrine

061-00000_07740 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação musical no Museu

061-00000_07741 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação musical no Museu

061-00000_07742 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação musical no Museu

061-00000_07743 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança 

indígena



061-00000_07744 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano três mulheres e 

três homens perfilados

061-00000_07745 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação musical no Museu

061-00000_07746 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação musical no Museu

061-00000_07747 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano quatro homens e 

duas mulheres perfilados

061-00000_07748 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação musical no Museu

061-00000_07749 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação musical no Museu, à esquerda homem 

tocando saxofone ao fundo home tocando baixo

061-00000_07750 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de objetos da exposição de 

9 de Julho

061-00000_07751 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de objetos da exposição de 

9 de Julho

061-00000_07752 fotografia

Fotografia, colorida, placa de homenagem sobre 

monumento em homenagem aos combatentes de 32

061-00000_07753 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de ex-combatentes de 32 

sendo homenageados em 9 de Julho, ao fundo, no 

centro da foto, bandeiras de Tupã, do estado de São 

Paulo e do Brasil

061-00000_07754 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na exposição 

sobre 9 deJulho, Homenagem aos ex-combatentes

061-00000_07755 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas reunidas em 

espaço expositivo; Exposição 9 de Julho

061-00000_07756 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do monumento em 

homenagem aos combatentes de 1932



061-00000_07757 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano arranjo de flores 

sobre monumento em homenagem aos combatentes de 

32

061-00000_07758 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas visitando 

exposição em comemoração ao feriado de 9 de Julho

061-00000_07759 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da exposição sobre 9 de 

Julho, grupo de pessoas renunidas diante de 

monumento, ao fundo bandeiras de Tupã, do estado de 

São Paulo e do Brasil.

061-00000_07760 fotografia

Fotografia, colorida, imagem exposição no museu Índia 

Vanuíre em comemoração de 9 de Julho, ao fundo 

bandeira de São Paulo pendurada na parede

061-00000_07761 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de monumento em 

comemoração ao 9 de Julho

061-00000_07762 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de objetos da exposição de 

9 de Julho

061-00000_07763 fotografia

Fotografia, colorida, de vitrine com cartaz ao centro e 

objetos referentes à Revolução de 32

061-00000_07764 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de painel da 

exposição "Vamos reviver Tupã"

061-00000_07765 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação musical no Museu

061-00000_07766 fotografia Fotografia, colorida, imagem de painéis em exposição

061-00000_07767 fotografia Fotografia, colorida, imagem de painéis em exposição

061-00000_07768 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da placa inaugural do 

Museu

061-00000_07769 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de painéis em exposição, à 

esquerda bandeira do Brasil

061-00000_07770 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de quatro painéis em 

exposição



061-00000_07771 fotografia Fotografia, colorida, imagem de banda em um estádio

061-00000_07772 fotografia Fotografia, colorida, imagem de banda em um estádio

061-00000_07773 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Rui Rei e 

sua orquestra, no Club Marajoara

061-00000_07774 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas presentes à 

visita do Embaixador do Japão no Museu

061-00000_07775 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas presentes à 

visita do Embaixador do Japão no Museu, em primeiro 

plano embaixador ao lado do então prefeito de Tupã 

Manoel Gaspar

061-00000_07776 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas presentes à 

visita do Embaixador do Japão no Museu

061-00000_07777 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas em espaço 

expositivo

061-00000_07778 fotografia

Fotografia, colorida, espaço expositivo do museu, à 

esquerda vitrine e à direita mesa cirúrgica

061-00000_07779 fotografia

Fotografia, colorida, instrumentos musicais sobre 

suportes ao chão

061-00000_07780 fotografia Fotografia, colorida, apresentação de dança

061-00000_07781 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano peças em 

porcelana sobre móvel e ao fundo quadro pendurados 

na parede

061-00000_07782 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na 15a Mostra 

de Artes dos Artistas Tupaenses

061-00000_07783 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro dois homens um diante 

do outro com quadros pendurados na parede ao fundo, 

15a Mostra de Artes dos Artistas Tupaenses

061-00000_07784 fotografia

Fotografia, colorida, apresnetação de dança na 15a 

Mostra de Artes dos Artistas Tupaenses



061-00000_07785 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do painel de abertura da 

15a Mostra de Artes dos Artistas Tupaenses

061-00000_07786 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na 15a Mostra 

de Artes dos Artistas Tupaenses

061-00000_07787 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na 15a Mostra 

de Artes dos Artistas Tupaenses

061-00000_07788 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na abertura da 

15a Mostra de Artes dos Artistas Tupaenses

061-00000_07789 fotografia

Fotografia, colorida, à direita três homens e uma 

mulher. Ao fundo quadros pendurados na parede

061-00000_07790 fotografia

Fotografia, colorida, cartaz com a inscrição 'Varal das 

Noivas Décadas: 40 a 70'

061-00000_07791 fotografia

Fotografia, colorida, peças de porcelana sobre móvel em 

espaço expositivo

061-00000_07792 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda homem de óculos à 

frente de mulher

061-00000_07793 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas comemorando 

o natal

061-00000_07794 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas comemorando 

o natal

061-00000_07795 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas comemorando 

o natal

061-00000_07796 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas comemorando 

o natal

061-00000_07797 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas comemorando 

o natal

061-00000_07798 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas comemorando 

o natal

061-00000_07799 fotografia

Fotografia, colorida, mulher de cabelos brancos ao lado 

de mulger de blusa branca e bolsa à tiracolo, projeto 

"Um tempo de Amor"



061-00000_07800 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas reunidas com 

imagem de pessoas do projeto "Um tempo de Amor"

061-00000_07801 fotografia

Fotografia, colorida, ao fundo no centro da imagem 

homem vestido de Papai Noel, pessoas do projeto "Um 

tempo de Amor"

061-00000_07802 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda homem de óculos ao 

lado de mulher

061-00000_07803 fotografia

Fotografia, colorida, à direita segurando bandeja, 

projeto "Um tempo de Amor"

061-00000_07804 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de homens idosos sentados à 

mesa, projeto "Um tempo de Amor"

061-00000_07805 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas comemorando 

o natal

061-00000_07806 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de homens idosos sentados à 

mesa, ao fundo homem vestido de Papai Noel

061-00000_07807 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no lançamento do livro de Luiz de Souza Leão

061-00000_07808 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

presentes na abertura do Museu ao público

061-00000_07809 fotografia

Fotografia em preto e branco, à esquerda quatro 

homens de pé e à direita três homens sentados

061-00000_07810 fotografia Fotografia, colorida, entrada do auditório do museu

061-00000_07811 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em um evento 

do museu

061-00000_07812 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em um evento 

do museu

061-00000_07813 fotografia

Fotografia, colorida, mulher à esquerda com conjunto 

vermelho ladeada por seis homens



061-00000_07814 fotografia

Fotografia, colorida, mulher à esquerda com conjunto 

vermelho ladeada por cinco homens

061-00000_07815 fotografia

Fotorgrafia, colorida, quatro mulheres perfiladas em 

espaço expositivo, ao fundo três quadros pendurados na 

parede

061-00000_07816 fotografia

Fotografia, colorida, quatro painéis em madeira fixados 

a painéis em espaço expositivo

061-00000_07817 fotografia

Fotografia, colorida, cartazes e fotografias fixadas à 

painéis em espaço expositivo

061-00000_07818 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda bandeira do Estado de 

São Paulo, ao centro sete cartazes fixados à três painéis 

em espaço expositivo

061-00000_07819 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da família 

Souza Leão

061-00000_07820 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de uma casa 

de madeira e telhas de cerâmica

061-00000_07821 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de uma casa

061-00000_07822 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de uma casa

061-00000_07823 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

varal à frente direita

061-00000_07824 fotografia Fotografia, colorida, imagem da casa do Sr. José Alonso

061-00000_07825 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de uma casa, residencia do 

Sr. Eduardo Zamataro

061-00000_07826 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da edificação 

em madeira com coqueiro ao fundo do lado direito

061-00000_07827 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da casa de 

Luiz de Souza Leão

061-00000_07828 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

uma janela ao centro ladeada por duas portas



061-00000_07829 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de integrantes do grupo, 

diretores e funcionários da Casa dos Velhos

061-00000_07830 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de alguns internos da Casa 

dos Velhos

061-00000_07831 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano homem e mulher 

de cabelos grisalhos ao lado de arbusto

061-00000_07832 fotografia Fotografia, colorida, imagem da sala da Casa dos Velhos

061-00000_07833 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de fachada da Casa dos 

Velhos

061-00000_07834 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07835 fotografia Fotografia, colorida, fachada da Casa dos Velhos

061-00000_07836 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da lavanderia da Casa dos 

Velhos

061-00000_07837 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da entrada da Casa dos 

Velhos

061-00000_07838 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07839 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07840 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07841 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07842 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07843 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07844 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07845 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-

00000_07846.01 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de integrantes do grupo, 

diretores e funcionários da Casa dos Velhos

061-

00000_07846.02 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos

061-00000_07847 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de integrantes do grupo, 

diretores e funcionários da Casa dos Velhos

061-00000_07848 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa dos Velhos



061-00000_07849 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de armário com dois 

armários com medicamentos

061-00000_07850 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da sala de recreação do Lar 

Santo Antonio

061-00000_07851 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de domitório; Lar Santo 

Antonio

061-00000_07852 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da entrada do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07853 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de criança sentada à 

mesa; Lar Santo Antonio

061-00000_07854 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do pátio do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07855 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda quatro pessoas na 

frente do Lar Santo Antonio

061-00000_07856 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07857 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do refeitório do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07858 fotografia

Fotografia, colorida, ao fundo seis mulheres perfiladas 

diante de mesa; Refeitório do Lar Santo Antonio

061-00000_07859 fotografia

Fotografia, colorida, quadro com imagem sacra de figura 

masculina ladeado por carneiros

061-00000_07860 fotografia

Fotografia, colorida, imagem sacra de figura masculina 

com bebê no colo sobre móvel

061-00000_07861 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de crianças reunidas no 

refeitório do Lar Santo Antonio

061-00000_07862 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de imagem sacra de figura 

feminina sobre móvel com vestes em branco em azul; 

Lar Santo Antonio

061-00000_07863 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da sala de recreação do Lar 

Santo Antonio

061-00000_07864 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da entrada do Lar Santo 

Antonio



061-00000_07865 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do salão de festas Lar 

Santo Antonio

061-00000_07866 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de sala de TV do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07867 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de cinco crianças sentadas; 

Lar Santo Antonio

061-00000_07868 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de sala de estudos Lar 

Santo Antonio

061-00000_07869 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do dormitório do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07870 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de capela do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07871 fotografia

Fotografia, colorida, de quadro de imagem sacra de 

figura masculina pendurado na parede

061-00000_07872 fotografia

Fotografia, colorida, pátio do Lar Santo Antônio 

decorado com bandeiras em papel

061-00000_07873 fotografia

Fotografia, colorida, imagem sacra de figura feminina; 

Nossa Senhora de Fátima

061-00000_07874 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do refeitório do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07875 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de adesivo com tema 

natalino fixado à parede no refeitório do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07876 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da biblioteca do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07877 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da capela do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07878 fotografia

Fotografia, colorida, dois quadros com imagens sacras 

pendurados na parede

061-00000_07879 fotografia

Fotografia, colorida, ao fundo imagem sacra de figura 

masculina segurando bebê sobre mesa

061-00000_07880 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da biblioteca do Lar Santo 

Antonio



061-00000_07881 fotografia

Fotografia, colorida, mulher vestindo indumentária 

religiosa sentada ao lado de mulher - de costas - 

segurando gravador

061-00000_07882 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da entrada do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07883 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do corredor da cozinha do 

Lar Santo Antonio

061-00000_07884 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas reunidas no pátio 

Lar Santo Antonio

061-00000_07885 fotografia

Fotografia, colorida, quadro com imagem sacra 

pendurado na parede

061-00000_07886 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Benção ao 

Lar Santo Antonio

061-00000_07887 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de mulheres perfiladas, 

apresentação de coral

061-00000_07888 fotografia

Fotografia, colorida, ao fundo edificação de fachada 

branca; CCI

061-00000_07889 fotografia

Fotografia, colorida, portão de entrada do Recanto do 

Idoso

061-00000_07890 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de crianças em atividade 

na APAE

061-00000_07891 fotografia Fotografia, colorida, dois garotos operando máquinas

061-00000_07892 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas à frente de 

edificação de fachada cor de rosa; Creche Creuza 

Morábito Arco Iris

061-00000_07893 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas perfiladas à 

frente de edificação de fachada branca

061-00000_07894 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de edificação em madeira 

com telhado em cerâmica com jardim em frente; Centro 

de Profissionalização de Menores ( Barracão)



061-00000_07895 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano rua de 

paralelepípedo e ao fundo à esquerda edificação de 

fachada azul e ao centro edificação de fachada amarela

061-00000_07896 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Centro de 

Integração da Criança e Adolescente

061-00000_07897 fotografia

Fotografia, colorida, lavanderia do Centro de Integração 

do Menor

061-00000_07898 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa do Garoto

061-00000_07899 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Casa do Garoto, em 

primeiro plano via pública e ao fundo edificação de 

fachada branca

061-00000_07900 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de edificação de fachada 

branca com o letreiro 'Micro Industrial'; Casa do Garoto

061-00000_07901 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da secretaria da Casa do 

Garoto

061-00000_07902 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do refeitório da Casa do 

Garoto

061-00000_07903 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada da Casa do 

Garoto

061-00000_07904 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da entrada da Casa do 

Garoto

061-00000_07905 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de parede lateral de 

edificação; Casa do Garoto

061-00000_07906 fotografia

Fotografia, colorida, ao fundo edificação de fachada 

branca; Casa do Garoto

061-00000_07907 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da área de recreação da 

Casa do Garoto

061-00000_07908 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da quadra de esportes da 

Casa do Garoto

061-00000_07909 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do vestiário da Casa do 

Garoto



061-00000_07910 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do salão de oficinas da 

Casa do Garoto

061-00000_07911 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da área de recreação da 

Casa da Criança

061-00000_07912 fotografia Fotografia, colorida, lavanderia da Casa da Criança

061-00000_07913 fotografia Fotografia, colorida, lavanderia da Casa da Criança

061-00000_07914 fotografia

Fotografia em preto e branco corredor da Casa da 

Criança

061-00000_07915 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da enfermaria da Casa da 

Criança

061-00000_07916 fotografia Fotografia, colorida, fachada da Casa da Criança

061-00000_07917 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da enfermaria da Casa da 

Criança

061-00000_07918 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de lavabo da Casa da 

Criança

061-00000_07919 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de entrada da Casa da 

Criança

061-00000_07920 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro quatro crianças sentadas, 

e à direita mulher de pé e uma criança de costas

061-00000_07921 fotografia Fotografia, colorida, vestiário da Casa da Criança

061-00000_07922 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

enfermaria da Casa da Criança

061-00000_07923 fotografia

Fotografia, preto e branco com imagem do dormitório da 

Casa dos Velhos

061-00000_07924 fotografia

Fotografia em preto e branco, grupo de pessoas 

reunidas à frente de edificação com varanda

061-00000_07925 fotografia

Fotografia em preto e branco, à direita da imagem 

edificação fachada clara

061-00000_07926 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de um 

automóvel em frente a Casa dos Velhos



061-00000_07927 fotografia

Fotografia em preto e branco, grupo de pessoas 

reunidas à frente da Casa da Vovó Anita

061-00000_07928 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da área de lazer Lar Santo 

Antonio

061-00000_07929 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estátua de figura 

masculina segurando bebê no jardim do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07930 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da sala de TV do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07931 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do dormitório do Lar Santo 

Antonio com cinco camas e ao fundo armário com oito 

portas na cor azul

061-00000_07932 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do refeitório do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07933 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da sala de estudos do Lar 

Santo Antonio

061-00000_07934 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da sala de brinquedos do 

Lar Santo Antonio

061-00000_07935 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da sala de estudos do Lar 

Santo Antonio

061-00000_07936 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da capela do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07937 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estátua de figura 

masculina segurando bebê no jardim do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07938 fotografia

Fotografia, colorida, com grupo de crianças reunidas no 

pátio do Lar Santo Antonio

061-00000_07939 fotografia

Fotografia, colorida, com grupo de pessoas reunidas no 

refeitório do Lar Santo Antonio

061-00000_07940 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de mulher 

com indumentária religiosa ao centro falando ao 

microfone ladeada por grupo de pessoas



061-00000_07941 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas reunidas à frente 

do Lar Santo Antonio

061-00000_07942 fotografia

Fotografia, colorida, imagem sacra de figura masculina 

com bebê ao lado de castiçal com duas velas no colo 

sobre móvel

061-00000_07943 fotografia

Fotografia em preto e branco de ato ecumênico em 

comemoração à inauguração da creche do Lar Sto 

Antonio

061-00000_07944 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07945 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do banheiro do Lar Sto 

Antonio

061-00000_07946 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da biblioteca do Lar Sto 

Antonio

061-00000_07947 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de estátua de figura 

masculina segurando bebê no jardim do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07948 fotografia Fotografia, colorida, dormitório do Lar Santo Antônio

061-00000_07949 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do refeitório do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07950 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de crianças sentadas à mesa, 

em primeiro plano criança com letra B junto ao rosto

061-00000_07951 fotografia

Fotografia, colorida, duas camas, prateleira com 

brinquedos entre as camas e ao fundo janela; Dormitório 

do Lar Santo Antonio

061-00000_07952 fotografia

Fotografia, colorida, sala de brinquedos do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07953 fotografia Fotografia, colorida, área de lazer do Lar Santo Antonio

061-00000_07954 fotografia Fotografia, colorida, área de lazer do Lar Santo Antonio



061-00000_07955 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do Lar Santo 

Antonio

061-00000_07956 fotografia

Fotografia em preto e branco quatro homens perfilados; 

Inuaguração da creche do Lar Santo Antonio

061-00000_07957 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

reunidas; Ato inaugural da creche do Lar Santo Antonio

061-00000_07958 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de grupo de pessoas 

no inteiror de um comércio]

Cartão postal com fotografia em preto e branco de 

pessoas no interior de uma loja(Casa Zamataro).

061-00000_07959 documento visual Cartão-postal com fotografia P&B.

[Duas figuras masculinas, 

açougue]

Cartão postal com fotografia em preto e branco de dois 

homens diante de pedaços de carne pendurados.

061-00000_07960 documento visual Cartão-postal com fotografia P&B. [Fachada das Lojas Coteninga]

Cartão postal com fotografia em preto e branco da 

fachada das Lojas Coteninga.

061-00000_07961 documento visual Cartão-postal com fotografia P&B. [Fachada das Lojas Coteninga]

Cartão postal com fotografia em preto e branco da 

fachada das Lojas Coteninga.

061-00000_07962 fotografia Fotografia em tom sépia com imagem do Posto Cacique

061-00000_07963 fotografia Fotografia em tom sépia com imagem do Posto Cacique

061-00000_07964 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de grupo de 

pessoas em frente ao Posto Cacique

061-00000_07965 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Posto 

Cacique

061-00000_07966 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Posto 

Cacique

061-00000_07967 fotografia

Fotografia em preto e branco, veículo kombi 

estacionado em frente ao Posto Cacique

061-00000_07968 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de locomóvel

061-00000_07969 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a Casa 

Comercial



061-00000_07970 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a bomba 

de gasolina

061-00000_07971 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a Bbmba 

de gasolina

061-00000_07972 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a bomba 

de gasolina

061-00000_07973 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a bomba 

de gasolina ao lado da 1a casa construida em Tupã

061-00000_07974 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a bomba 

de gasolina ao lado da 1a casa construida em Tupã

061-00000_07975 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de locomóvel

061-00000_07976 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a bomba 

de gasolina ao lado da 1a casa construida em Tupã

061-00000_07977 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de locomóvel

061-00000_07978 fotografia

Fotografia em preto e branco com a imagem da 1a 

bomba de gasolina ao lado da 1a casa construida em 

Tupã

061-00000_07979 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Hotel 

Cacique e calendario dos meses de Março e Abril do ano 

de 1956

061-00000_07980 fotografia

Fotografia em preto e branco na parte inferior vagão de 

locomotiva, ao centro homem em cima do telhado e no 

parte superior dois galpões

061-00000_07981 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Casa 

Luzitana

061-00000_07982 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração da Associação Comercial

061-00000_07983 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frente as Casas Pernambucanas



061-00000_07984 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de dois 

automóveis na concessionária Mercedez Benz

061-00000_07985 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

um automóvel em frente ao escritório da Empresa 

Melhoramentos Alta Paulista

061-00000_07986 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem das primeiras 

funcionarias da CIA Telefonica

061-00000_07987 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

Retificadora Tupã e Oficina Carijós

061-00000_07988 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Loja 

Maçonica Estrela da Manhã

061-00000_07989 fotografia

Fotografia em preto e branco com vista aérea da 

Volkswagen

061-00000_07990 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de A 

Cerealista

061-00000_07991 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração do 1o posto telefonico interurbano de 

Tupã

061-00000_07992 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem das últimas 

funcionarias da CIA Telefonica em Tupã

061-00000_07993 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem interna da 

Loja do Sr. Breno de Barros

061-00000_07994 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de fachada 

de edificação de três pavimentos

061-00000_07995 fotografia

Fotografia, colorida, fachada de edificação de três 

pavimentos na cor branca; Edifício Marajoara

061-00000_07996 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fachada da Nossa Caixa

061-00000_07997 fotografia

Fotografia, colorida, de edificação de fachada branca 

com o letreiro 'Agro Veterinária'; casa do Sr. José 

Munhoz



061-00000_07999 fotografia

Fotografia, colorida, fachada de edificação com toldo 

nas cores verde e branco com a inscrição 'Loja 

Guanabara calcados e confec'

061-00000_08000 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa de Comércio

061-00000_08001 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_08002 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_08003 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de fachada 

do Frigorífico Tupã

061-00000_08004 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Posto Texaco

061-00000_08005 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

automóvel e pessoas em frenteao Bar e Restaurante 

Avenida

061-00000_08006 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Assoc. Com. E Ind de Tupã

061-00000_08007 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Hotel Cacique e Casa Santa Rosa

061-00000_08008 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Retifica SOLA

061-00000_08009 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frenteà Casa Zamataro

061-00000_08010 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

dos Revendedores dos produtos Antarctica João Pires e 

CIA

061-00000_08011 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

dos Correios e Telégrafos

061-00000_08012 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do Hotel 

Metrópole

061-00000_08013 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano à 

esquerda placa de sinalização de trânsito e ao fundo 

automóvel



061-00000_08014 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frente ao escritório Terras de Lelio Piza

061-00000_08015 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

assistindo apresentação do cantor italiano Renato 

Carrossoni

061-00000_08016 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração de Posto Telefonico

061-00000_08017 fotografia

Fotografia Sépia com vista geral das Industrias Reunidas 

Francisco Matarazzo e Anderson Clayton

061-00000_08018 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de edificação 

de dois andares de fachada branca

061-00000_08019 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem das 

Industrias Reunidas

061-00000_08020 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frente a edificação

061-00000_08021 fotografia

Fotografia em preto e branco um homem e quatro 

crianças diante de edificação

061-00000_08022 fotografia

Fotografia em preto e branco com a imagem de pessoas 

na inauguração da Agência Postal de Tupã

061-00000_08023 fotografia

Fotografia, colorida, edificação de três pavimentos com 

fachada na cor branca; Av. Tamoios, esq. Com Aimorés

061-00000_08024 fotografia

Fotografia em preto e branco com a imagem da fachada 

de prédio

061-00000_08025 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de uma casa 

branca ( maquina de beneficiar arroz)

061-00000_08026 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de uma 

edificação de fachada branca ( maquina de beneficiar 

arroz)



061-00000_08027 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frente a primeira maquina de beneficiar arroz

061-00000_08028 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da maquina 

de beneficiar arroz

061-00000_08029 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da maquina 

de beneficiar arroz

061-00000_08030 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem da fachada da 

Agencia Chevrolet

061-00000_08031 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem interna da 

Agencia Souza Leão

061-00000_08032 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de onibus em 

frente a Agencia Chevrolet

061-00000_08033 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Agencia Chevrolet

061-00000_08034 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Agencia Chevrolet

061-00000_08035 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Agencia Chevrolet

061-00000_08036 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Agencia 

Chevrolet

061-00000_08037 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Agencia 

Chevrolet

061-00000_08038 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Agencia 

Chevrolet

061-00000_08039 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Agencia 

Chevrolet

061-00000_08040 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano quatro 

vasos com plantas e à direita ao fundo uma porta

061-00000_08041 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Agencia Chevrolet

061-00000_08042 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Agencia Chevrolet



061-00000_08043 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Agencia Chevrolet

061-00000_08044 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de oito 

homens perfilados

061-00000_08045 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Casa Comercial

061-00000_08046 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Casa Comercial

061-00000_08047 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a casa 

de tupã

061-00000_08048 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a casa 

de tupã

061-00000_08049 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a casa 

de tupã

061-00000_08050 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a casa 

de tupã

061-00000_08051 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Casa Comercial em Tupã

061-00000_08052 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Casa Comercial em Tupã

061-00000_08053 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frente a Agencia de Correios

061-00000_08054 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de pessoas em 

frentea fachada do Prédio Tamoyo

061-00000_08055 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de pessoas em 

frentea fachada do Prédio Tamoyo

061-00000_08056 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frente a fachada da Sapataria Aurora

061-00000_08057 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de tora sendo 

carregada por carreta com crianças em cima

061-00000_08058 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de toras sendo 

carregadas por carretas



061-00000_08059 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de toras sendo 

carregadas por carretas

061-00000_08060 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de dois 

caminhões e pessoas em rua de terra

061-00000_08061 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas, 

um carro de passeio e um caminhão carregado com uma 

tora de madeira em frente a prédio

061-00000_08062 fotografia

Fotografia em preto e branco com a imagem de pessoas 

e automóveis da firma Marques & Oliveira

061-00000_08063 fotografia

Fotografia em preto e branco com a imagem dos 

principais associados da Associação Comercial de Tupã

061-00000_08064 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de edificação de fachada 

branca; máquina de beneficiar arroz

061-00000_08065 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

solenidade na Agencia de Correio de Tupã

061-00000_08066 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de um homem tocando um 

carro de boi

061-00000_08067 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

automóvel passando por uma ponte, ao fundo homem 

encostado

061-00000_08068 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

dois caminhões transportando madeira

061-00000_08069 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de um ônibus 

(jardineira)

061-00000_08070 documento visual Cartão-postal com fotografia P&B. [Fotografia de ônibus]

Cartão postal com fotografia em preto e branco de 

ônibus (jardineira).

061-00000_08071 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de pessoas e um 

carro transportando madeira

061-00000_08072 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo sobre capô 

de automóvel



061-00000_08073 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na estação rodoviária

061-00000_08074 fotografia

Fotografia em preto e branco dois homens diante de 

automóvel

061-00000_08075 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a turma 

formada no Aero Club de Tupã

061-00000_08076 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a turma 

formada no Aero Club de Tupã

061-00000_08077 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

que faziam parte da 1a turma Aero Clube

061-00000_08078 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração da Estação Rodoviária de Tupã

061-00000_08079 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de interior de 

ônibus

061-00000_08080 fotografia

Fotografia em tom sépia com imagem de ônibus da 

Viação Alta Paulista LTDA

061-00000_08081 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

aeronave

061-00000_08082 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da estação 

rodoviária de Tupã

061-00000_08083 fotografia

Fotografia em preto e branco, mulher ao centro ladeada 

por dois homens sob cobertura; família Raul de Mello 

Souza

061-00000_08084 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da estação 

rodoviária de Tupã

061-00000_08085 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

locomotiva, esplanada de Tupã

061-00000_08086 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

um trem

061-00000_08087 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

atomóveis na Estação Rodoviária de Tupã



061-00000_08088 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em estação de trem

061-00000_08089 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

automóveis na inauguração do aeroporto municipal

061-00000_08090 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

automóveis na inauguração do aeroporto municipal

061-00000_08091 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

automóveis e pessoas na inauguração do aeroporto 

municipal

061-00000_08092 documento visual Cartão-postal

[Fotografia do aeroporto 

municipal de Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida Aeroporto 

Municipal de Tupã.

061-00000_08093 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na estação rodoviária

061-00000_08094 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de familia na 

estação rodoviária

061-00000_08095 fotografia

Fotografia com imagem de pessoas e automóveis na 

estação rodoviária

061-00000_08096 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

locomotiva na esplanada de Tupã

061-00000_08097 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do trem 

passando proximo as ruas Venezuela e Canadá

061-00000_08098 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na estação ferroviária

061-00000_08099 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do trem 

passando proximo as ruas Venezuela e Canadá

061-00000_08100 documento visual Cartão-postal com fotografia P&B.

[Fotografia da construção da 

estação ferroviária]

Cartão postal com fotografia em preto e branco da 

construção da estação ferroviária

061-00000_08101 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na estação ferroviária



061-00000_08102 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da "rodoviária velha de 

Tupã"

061-00000_08103 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da "rodoviária velha de 

Tupã"

061-00000_08104 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

automóveis na estação rodoviária de Tupã

061-00000_08105 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da "rodoviária velha de 

Tupã"

061-00000_08106 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do aeroporo de Tupã

061-00000_08107 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da vista aérea do terminal 

rodoviário

061-00000_08108 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da construção do terminal 

rodoviário

061-00000_08109 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

automóveis na estação rodoviária de Tupã

061-00000_08110 documento visual Cartão-postal

[Fotografia ranco da estação 

rodoviária]

Cartão postal com fotografia em preto e branco da 

estação rodoviária.

061-00000_08111 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da "rodoviária velha de 

Tupã"

061-00000_08112 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no batismo de um avião da VASP

061-00000_08113 documento visual Cartão-postal com fotografia P&B.

[Fotografia do aeroporto 

municipal]

Cartão postal com fotografia em preto e branco do 

aeroporto municipal.

061-00000_08114 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo voando a 

300 m de altura

061-00000_08115 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de crianças 

na pedra inicial da Santa Casade Tupã

061-00000_08116 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Casa de 

Saúde São Francisco de Assis

061-00000_08117 fotografia

Fotografia em preto e branco da inauguração da Casa de 

Saúde São Luiz



061-00000_08118 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da reunião 

dos prefeitos no Laboratório de Analises em Tupã

061-00000_08119 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a parte 

construída da Santa Casa de Tupã

061-00000_08120 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do 

calçamento na Santa Casa de Tupã

061-00000_08121 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de crianças 

premiadas no concurso de robustez infantil

061-00000_08122 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no lançamento da pedra inicial da Santa Casa de Tupã

061-00000_08123 fotografia Fotografia com imagem de luta beneficiente

061-00000_08124 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Hospital e Maternidade São Pero

061-00000_08125 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frenteao Hospital e Maternidade São Pedro

061-00000_08126 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da Santa Casa de Tupã

061-00000_08127 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Centro de Saúde

061-00000_08128 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de D. Joana, 

parteira

061-00000_08129 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Hospital 

São Francisco de Assis

061-00000_08130 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Hospital 

São Francisco de Assis

061-00000_08131 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Hospital 

São Francisco de Assis

061-00000_08132 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Santa 

Casa



061-00000_08133 fotografia

Duas fotografias coloridas com imagem da Clínica de 

Repouso Dom Bosco

061-00000_08134 fotografia

Duas reproduções de fotografia em preto e branco com 

imagem do Centro de Saúde

061-00000_08135 fotografia

Fotografia em preto e branco panoâmica com imagem 

do Centro de Saúde

061-00000_08136 fotografia

Fotografia em preto e branco panoâmica com imagem 

do Centro de Saúde

061-00000_08137 fotografia

Fotografia, colorida, com pessoa sendo atendida no 

Posto de Atendimento Odontológico Municipal

061-00000_08138 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Posto de 

Atendimento Odontológico Municipal

061-00000_08139 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do UBS Vila 

Abarca

061-00000_08140 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do PAS 

Parnaso

061-00000_08141 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do PAS 

Parnaso

061-00000_08142 fotografia

Fotografia em preto e branco panorâmica com imagem 

da Santa Casa de Misericórdia de Tupã

061-00000_08143 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08144 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de luta 

beneficienta à Santa Casa

061-00000_08145 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08146 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08147 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08148 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08149 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08150 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08151 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08152 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08153 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa

061-00000_08154 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Santa Casa



061-00000_08155 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de luta 

beneficienta à Santa Casa

061-00000_08156 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de crianças 

vestidas com roupas indígenas

061-00000_08157 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de crianças 

vestidas com roupas indígenas

061-00000_08158 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Rui Rei e 

sua orquestra

061-00000_08159 fotografia

Fotografia em preto e branco com 6 imagens do 

carnaval em Tupã

061-00000_08160 fotografia

Fotografia em preto e branco com 6 imagens do 

carnaval em Tupã

061-00000_08161 fotografia Livreto com 16 imagens do carnaval em Tupã

061-00000_08162 fotografia Fotografia Colorida

otografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas perfiladas em via pública, diante de 

alegoria carnavalesca.Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Carro 

alegórico pinóchio, elaborado pela juventude e 

associados do clube Marajoara, onde se vê entre os 

colaboradores, homem de calça preta e camisa clara, à 

esquerda, sr. Nelson Barufatti, ao lado de Antonio 

Molez. Ao centro, de bigode, sr. Orlando Modelli, e 

acima do carro, entre os braços de pinochio o sr. José 

Francisco Romera ". Fotografia utilizada no banners para 

exposição "Memórias de ouro- Museu Folia 2014".

061-00000_08163 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08164 fotografia

Fotografia, colorida, à direita mulher vestindo fantasia 

de carnaval nas cores preta e branca

061-00000_08165 fotografia Fotografia, colorida, três homens perfilados

061-00000_08166 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval



061-00000_08167 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08168 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Bloco Gaivotas em festa 

de carnaval

061-00000_08169 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de carro alegórico em festa 

de carnaval

061-00000_08170 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em carro 

alegórico

061-00000_08171 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de Mestre Sala e Porta 

bandeira

061-00000_08172 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de pessoas da 

Escola de Samba Carioca em festa de carnaval

061-00000_08173 fotografia Fotografia Sépia

Fotografia Sépia, em bom estado de conservação; 

Imagem de casal segurando faixa com escrito:", o 

carnaval de 1948 do América F.C."Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:"Homem,presidente do clube América Futebol 

Clube, saudando com faixa e bandeira o carnaval de 

Tupã, mostrando sua bandeira com a data de fundação 

do clube (1948)".

061-00000_08174 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08175 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08176 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de mulher de perfil 

vestindo fantasia de carnaval na cor azul

061-00000_08177 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, imagem de homem vestindo 

fantasia de carnaval na cor vermelha

061-00000_08178 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08179 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval



061-00000_08180 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de mulher vestindo 

fantasia na cor branca ao lado de alegoria em forma de 

elefante

061-00000_08181 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08182 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

imagem de pessoas fantasiadas em carnaval, grupo de 

mulheres vestindo alegoria de baiana.Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Grupo de baianas, lideradas por Josefa 

Gomes da Silva(conhecida carinhosamente como tia 

Zefa), no desfile de rua do carnaval Tupaense".

061-00000_08183 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval, grupo de mulheres vestindo alegoria de baiana

061-00000_08184 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08185 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08186 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

carnaval

061-00000_08187 fotografia

Fotografia, colorida, fixada em placa de eucatex, ao 

centro dois homens num escritório sentados à mesa; 

Rádio Piratininga

061-00000_08188 fotografia

Fotografia, colorida, fixada em placa de eucatex; 

equipamentos de transmissão sobre móvel; 

Aparelhagem da Rádio Piratininga

061-00000_08189 fotografia

Fotografia, colorida, fixada em placa de eucatex, grupo 

de pessoas diante de edificação de dois pavimentos; 

Pessoas em frente ao prédio da Rádio Piratininga

061-00000_08190 fotografia

Fotografia em preto e branco, ao centro fachada de 

edificação; Prédio ZYH-5



061-00000_08191 fotografia

Fotografia em preto e branco, cadeiras em primeiro 

plano e ao palco com microfone em pedestal ao centro; 

Auditório da Rádio Clube de Tupã

061-00000_08192 fotografia

Fotografia, colorida,, equipamento elétrico de grande 

porte com painéis na parte superior, inscrição da marca 

ao centro e saídas de ventilação na parte inferior; 

Aparelhos da Rádio Piratiniga

061-00000_08193 fotografia

Fotografia, colorida,, ao fundo edificação com a 

inscrição'Rádio Tupã 1130 khz' no telhado; Prédio da 

Rádio Tupã

061-00000_08194 fotografia

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, ao 

fundo grupo de pessoas; Pessoas trabalhando com 

Tipografia

061-00000_08195 fotografia

Fotografia, colorida, fixada em moldura com imagem da 

vista aéea de Tupã

061-00000_08196 fotografia

Fotografia, colorida, fixada em moldura com imagem da 

vista aéea de Tupã

061-00000_08197 fotografia

Fotografia, colorida, fixada em moldura com imagem da 

vista aéea de Tupã

061-00000_08198 fotografia

Fotografia de satéliteque mostra os rios que cortam a 

cidade de Tupã

061-00000_08199 fotografia

Fotografia, colorida, fixada em moldura com imagem da 

vista aéea de Tupã

061-00000_08200 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de um 

homem caminhando em uma rua de terra

061-00000_08201 fotografia Fotografia sépia com imagem aérea de Tupã

061-00000_08202 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da cidade de 

Tupã

061-00000_08203 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da cidade de 

Tupã

061-00000_08204 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da cidade de 

Tupã



061-00000_08205 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da cidade de 

Tupã

061-00000_08206 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da cidade de 

Tupã

061-00000_08207 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da cidade de 

Tupã

061-00000_08208 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da primeira 

vista panorâmica de Tupã

061-00000_08209 fotografia Fotografia em preto e branco com vista aérea de Tupã

061-00000_08210 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã 1945

061-00000_08211 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08212 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08213 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08214 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08215 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08216 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08217 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08218 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08219 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08220 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08221 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã



061-00000_08222 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08223 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã, acima à esquerda, igreja

061-00000_08224 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08225 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08226 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã, igreja ao centro

061-00000_08227 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08228 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08229 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08230 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08231 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08232 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08233 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

panoramica de Tupã

061-00000_08234 fotografia

Fotografia em preto e branco com vista panorâmica de 

Tupã

061-00000_08235 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08236 fotografia

Fotografia em preto e branco com vista aérea de Tupã, 

ao centro igreja

061-00000_08237 fotografia

Duas fotografia em preto e branco unidas por fita 

adesiva com imagens de Tupã

061-00000_08238 fotografia

Fotomontagem em preto e branco com 4 imagens da 

cidade de Tupã



061-00000_08239 fotografia

Fotomontagem em preto e branco com 8 imagens da 

cidade de Tupã

061-00000_08240 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08241 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de industria 

de óleo

061-00000_08242 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da praça da 

bandeira

061-00000_08243 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08244 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08245 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08246 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08247 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08248 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08249 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea de 

Tupã

061-00000_08250 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem panoramica 

de Tupã

061-00000_08251 fotografia Fotografia, colorida, imagem aérea de Tupã

061-00000_08252 fotografia Seis postais idênticos com imagem aérea de Tupã

061-00000_08253 documento visual Cartão-postal [Fotografia vista aérea de Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã.

061-00000_08254 fotografia Três postais coloridos, com imagem aérea de Tupã

061-00000_08255 documento visual Cartão-postal

[Fotografia vista panorâmica da 

Aveinda Tamoios]

Cartão postal com fotografia colorida de vista 

panorâmica da Avenida Tamoios.

061-00000_08256 documento visual Cartão-postal

[Fotografia vista aérea de Tupã, 

campo de futebol]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã, acima campo de futebol.



061-00000_08257 documento visual Cartão-postal

[Fotografia vista aérea de Tupã, 

igreja]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã com igreja ao centro da imagem.

061-00000_08258 documento visual Cartão-postal [Fotografia vista aérea de Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã.

061-00000_08259 fotografia Postal colorido com imagem da cidade de Tupã

061-00000_08260 fotografia Postal colorido com imagem da cidade de Tupã

061-00000_08261 fotografia Postal colorido com imagem da cidade de Tupã

061-00000_08262 fotografia Postal colorido com imagem da cidade de Tupã

061-00000_08263 fotografia Postal colorido com imagem da cidade de Tupã

061-00000_08264 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Igreja Matriz de Tupã

061-00000_08265 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Av. 

Tamoyos

061-00000_08266 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Prédio 

Marajoara

061-00000_08267 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

automóvel e casa sendo construída

061-00000_08268 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Edifício 

Marajoara em construção

061-00000_08269 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Prédio 

Marajoara

061-00000_08270 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Edifício 

Marajoara em construção

061-00000_08271 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Edifício 

Marajoara em construção

061-00000_08272 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de casa vista da janela de 

um carro

061-00000_08273 fotografia Fotografia, colorida, imagem da construção do Museu

061-00000_08274 fotografia Fotografia, colorida, imagem da construção do Museu

061-00000_08275 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção de uma ponte



061-00000_08276 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da construção do 

Matadouro Parnaso

061-00000_08277 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da construção do Velório 

Municipal

061-00000_08278 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pavimentação em 

andamento

061-00000_08279 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de casa em 

construção

061-00000_08280 fotografia

Fotografia colorido com imagem de prédio em 

construção

061-00000_08281 fotografia

Fotografia colorido com imagem de prédio em 

construção

061-00000_08282 fotografia

Fotografia colorido com imagem de prédio em 

construção

061-00000_08283 fotografia

Duas fotografias em preto e branco com imagem da 

construção do 1o prédio comercial de Tupã

061-00000_08284 fotografia

Fotografia Sépia com imagem da contrução do Edifício 

Marajoara

061-00000_08285 fotografia

Fotografia Sépia com imagem da contrução do Edifício 

Marajoara

061-00000_08286 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Mercado 

Municipal de Tupã

061-00000_08287 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Mercado 

Municipal de Tupã

061-00000_08288 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da contrução 

do Mercado Municipal

061-00000_08289 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da contrução 

do Mercado Municipal

061-00000_08290 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Igreja Matriz de Tupã

061-00000_08292 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Praça Dom Bosco

061-00000_08293 fotografia Fotografia Sépia com imagem da Praça Dom Bosco



061-00000_08294 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem da Praça

061-00000_08295 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de monumento com as 

cores da bandeira paulista

061-00000_08296 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de monumento com as 

cores da bandeira paulista

061-00000_08297 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de monumento com as 

cores da bandeira paulista

061-00000_08298 fotografia Fotografia em preto e branco imagem de casamento

061-00000_08299 fotografia Fotografia em preto e branco imagem da casa paroquial

061-00000_08300 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

sentados, mulher de pé diante de homem vestindo 

indumentária religiosa

061-00000_08301 fotografia

Fotografia, colorida,, fachada de igreja; capela N. S. de 

Fátima

061-00000_08302 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de cerca de 

balaústre e edificação ao fundo; Casa Paroquial

061-00000_08303 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas reunidas e ao fundo homem vestindo 

indumentária religiosa; visita do Bispo em Tupã

061-00000_08304 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas em frentea Igreja de São Pedro, ao centro 

homem de óculos vestindo indumentária religiosa

061-00000_08305 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

gramado e ao fundo ao centro, igreja

061-00000_08306 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do interior da 

primeira capela de Tupã, homem ao fundo de pé 

(Vigário Padre Afonso Hafner)

061-00000_08307 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

gramado e ao fundo ao centro, igreja



061-00000_08308 fotografia

Fotografia, colorida,, vista panorâmica de igreja; Matriz 

de São Pedro

061-00000_08309 fotografia

Fotografia em preto e branco homem oriental à 

esquerda, mulher à direta e acima, imagem de 

edificação

061-00000_08310 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas reunidas e ao fundo homem vestindo 

indumentária religiosa; visita do Bispo em Tupã

061-00000_08311 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas reunidas e ao fundo homem vestindo 

indumentária religiosa; visita do Bispo em Tupã

061-00000_08312 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

e ao fundo edificação de fachada clara; Chegada de Dom 

Henrique Mourão à Tupã

061-00000_08313 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas diante 

de monumento, ao fundo igreja; Inauguração da Praça 

D. Bosco e do monumento a D. Bosco

061-00000_08314 fotografia

Fotografia em preto e branco à esquerda dois 

automóveis, grupo de pessoas à direita e ao fundo 

igreja; Imagem de pessoas, escolares e escoteiros na 

primeira missa celebrada em Tupã

061-00000_08315 fotografia

Fotografia em preto e branco à direita automóvel e ao 

fundo grupo de pessoas à frente de igreja; Missa campal 

celebrada na Praça da Bandeira

061-00000_08316 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas e ao 

fundo sino suspenso; Missa campal celebrada na Praça 

da Bandeira

061-00000_08317 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas à frente 

de igreja; Matriz de São Pedro

061-00000_08318 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do começo das 

obras da Matriz de São Pedro

061-00000_08319 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas; Criação 

da paroquia de São Pedro, Tupã



061-00000_08320 fotografia

Fotografia em preto e brancohomem vestido 

indumentária religiosa curvado ladeado por oito homens 

e uma criança perfilados; Lançamento da pedra inicial da 

construção do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Tupã

061-00000_08321 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas diante 

de monumento, ao fundo igreja; Inauguração da Praça 

D. Bosco e do monumento a D. Bosco

061-00000_08322 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano dois 

homens vestindo indumentária religiosa, ao fundo grupo 

de pessoas; Lançamento da pedra inicial da construção 

do colégio nossa senhora auxiliadora, tupã

061-00000_08323 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas; Primeira 

festa da igreja, que resultou na criação da paróquia de 

Tupã, ato do bispo D. Henrique Cezar Fernandes 

Mourão, Bispo de Cafelândia

061-00000_08324 fotografia

Fotografia em preto e branco cerca em balaústre à 

frente de edificação; Casa Paroquial

061-00000_08325 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas na procissão de São Pedro

061-00000_08326 fotografia

Fotografia em preto e branco à esquerda dois 

automóveis, grupo de pessoas à direita e ao fundo 

igreja; Imagem de pessoas, escolares e escoteiros na 

primeira missa celebrada em Tupã

061-00000_08327 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

em frente à igreja; Missa campal celebrada em Tupã, no 

aniversário natalicio do Presidente Vargas

061-00000_08328 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo imagem de 

igreja; Praça São José



061-00000_08329 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas e ao 

fundo sino suspenso; Missa campal celebrada na Praça 

da Bandeira

061-00000_08330 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas em procissão; Primeira procissão religiosa em 

Tupã

061-00000_08331 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas em frente à igreja; Visita de D. Henrique Cesar 

Mourão em Tupã

061-00000_08332 fotografia

Fotografia em preto e branco à direita automóvel e ao 

fundo grupo de pessoas à frente de igreja; Missa campal 

celebrada na Praça da Bandeira

061-00000_08333 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de igreja em 

construção; Matriz de São Pedro

061-00000_08334 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de igreja em 

construção; Matriz de São Pedro

061-00000_08335 fotografia

Fotografia em preto e branco homem vestindo 

indumentária religiosa diante de porta de igreja

061-00000_08336 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do interior da 

primeira capelela de Tupã; Vigário Padre Afonso Hafner

061-00000_08337 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do interior da 

primeira capelela de Tupã; Vigário Padre Afonso Hafner

061-00000_08338 fotografia

Fotografia colorida, imagem de árvore de natal no 

interior da igreja Matriz de São Pedro.

061-00000_08339 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea da 

Igreja Matriz de São Pedro]

Cartão postal, colorido, imagem aérea da Igreja Matriz 

de São Pedro.

061-00000_08340 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano e à direita igreja; Praça da Bandeira e Capela de 

São Pedro

061-00000_08341 fotografia

Fotografia em preto e branco mulher em primeiro plano 

e ao fundo igreja



061-00000_08342 fotografia

Fotografia, colorida,, imagem de quatro velas sobre 

mesa com toalha branca, ao fundo homem diante de 

mesa

061-00000_08343 fotografia

Fotografia em preto e branco homem sobre estrutura 

em madeira; Construção da Igreja de São Pedro.

061-00000_08344 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea da 

Igreja Matriz de São Pedro]

Cartão postal, colorido, imagem da Igreja Matriz de São 

Pedro.

061-00000_08345 fotografia

Fotografia, colorida,, ao fundo edificação em obras; 

Ampliação da Igreja de São Judas

061-00000_08346 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem panorâmica da 

igreja matriz de são pedro

061-00000_08347 documento visual Cartão-postal

[Fotografia da praça Dom Bosco 

e do colégio Dom Bosco]

Cartão postal com ilustração colorida da Praça Dom 

Bosco e do Colégio Dom Bosco.

061-00000_08348 documento visual Cartão-postal

Ilustração da praça Dom Bosco e 

do colégio Dom Bosco]

Cartão postal com ilustração colorida da Praça Dom 

Bosco e do Colégio Dom Bosco.

061-00000_08349 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo igreja; Igreja de 

Parapuã

061-00000_08350 documento visual Cartão-postal

[Ilustração da igreja Matriz em 

obras]

Cartão postal com ilustração colorida da Igreja Matriz em 

obras.

061-00000_08351 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo igreja; Igreja 

Matriz de São Pedro

061-00000_08352 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da Igreja Matriz 

de São Pedro

061-00000_08353 fotografia

Fotografia, colorida,, imagem da Igreja Matriz de São 

Pedro

061-00000_08354 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas diante 

de monumento, ao fundo igreja; Inauguração da Praça 

D. Bosco e do monumento a D. Bosco



061-00000_08355 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas, ao 

fundo duas bandeiras hasteadas; Dia Mundial do 

Congregado

061-00000_08356 documento visual Cartão-postal [Ilustração da praça Dom Bosco]

Cartão postal com ilustração colorida da Praça Dom 

Bosco.

061-00000_08357 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da igreja matriz 

de são pedro

061-00000_08358 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do monumento 

dom bosco na praça dom bosco

061-00000_08359 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de igreja; Capela 

de São Pedro

061-00000_08360 fotografia

Fotografia em preto e branco à esquerda dois 

automóveis, grupo de pessoas à direita e ao fundo 

igreja; Imagem de pessoas, escolares e escoteiros na 

primeira missa celebrada em Tupã

061-00000_08361 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de pessoas em 

homenagem pós-morteao fundador Luiz de Souza Leão, 

em seu mausoléu, por educandos, professores, 

autoridades e amigos; Solenidade organizada pela EEPG 

Luiz de Souza Leão

061-00000_08362 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de pessoas em 

homenagem pós-morteao fundador Luiz de Souza Leão, 

em seu mausoléu, por educandos, professores, 

autoridades e amigos; Solenidade organizada pela EEPG 

Luiz de Souza Leão

061-00000_08363 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da residência do 

Luiz de Souza Leão

061-00000_08364 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de setehomens em jardim, 

promotores do concurso sobre o fundador, vendo-se 

Takao Kawakami, Aurelio Correa, Toyoshiro Nakamura, 

Luiz de Souza Leão, Val Araujo e Geraldo Nakamura



061-00000_08365 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de alunos ao 

centro Luiz de Souza Leão, premiados no concurso 

realizado pela Folha do Povo e Rádio Piratininga de 

Tupã; O premio seria uma foto em poster com o 

fundador de Tupã;

061-00000_08366 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de alunos e 

promotores ao centro Luiz de Souza Leão, do concurso 

realizado pela Folha do Povo e Rádio Piratininga de 

Tupã, no parque do solar, antiga residência de Luiz de 

Souza Leão.

061-00000_08367 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de pessoas na 

abertura oficial da exposição sobre Portugal organizada 

pelo Museu India Vanuire na Casa de Portugal, com o 

apoio da colonia portuguesa.

061-00000_08368 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de pessoas e Luiz 

de Souza Leão, representando D. Nair Ghedini na 

inauguração de uma ala nova da Casa da Criança.

061-00000_08369 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de alunos e 

promotores do concurso realizado pela Folha do Povo e 

Rádio Piratininga de Tupã, no parque do solar, antiga 

residência de Luiz de Souza Leão.

061-00000_08370 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08371 fotografia

Fotografia, colorida, cortejo funebre do Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08372 fotografia

Fotografia, colorida, familiares e autoridades no 

sepultamento de Luiz de Souza Leão no jardim do Solar

061-00000_08373 fotografia

Fotografia, colorida, velório de Luiz de Souza Leão no 

Solar

061-00000_08374 fotografia

Fotografia, colorida, deputados e prefeito no dia da 

mortedo fundador, no jardim do solar



061-00000_08375 fotografia

Fotografia, colorida, autoriades presentes no dia da 

mortedo fundador Luiz de Souza Leão, Deputado Cunha 

Bueno dando entrevista

061-00000_08376 fotografia

Fotografia, colorida, sepultamento do fundador Luiz de 

Souza Leão no mausoleu do Solar, autoridades 

presentes: Deputado Cunha Bueno, falando sobre a 

morte;

061-00000_08377 fotografia

Fotografia, colorida, velorio do fundador Luiz de Souza 

Leão, na casa de Portugal

061-00000_08378 fotografia

Fotografia, colorida, velorio do fundador Luiz de Souza 

Leão, na casa de Portugal

061-00000_08379 fotografia

Fotografia, colorida, velorio do fundador Luiz de Souza 

Leão, na casa de Portugal

061-00000_08380 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do caxão no velorio do 

fundador Luiz de Souza Leão, na casa de Portugal

061-00000_08381 fotografia

Fotografia, colorida, velorio do fundador Luiz de Souza 

Leão, na casa de Portugal

061-00000_08382 fotografia

Fotografia, colorida, sepultamento do fundador Luiz de 

Souza Leão na sua residência

061-00000_08383 fotografia

Fotografia, colorida, sepultamento do fundador Luiz de 

Souza Leão no mausoleu do Solar

061-00000_08384 fotografia

Fotografia, colorida, cortejo funebre do Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08385 fotografia

Fotografia, colorida, coroas no mausoleu da casa do 

fundador, após o sepultamento

061-00000_08386 fotografia

Fotografia, colorida, familia do fundador no dia de sua 

morte

061-00000_08387 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de estudantes no Solar Luiz 

de Souza Leão, em homenagem da comunidade escolar, 

autoridades, conselheiros e amigos do fundador de tupã, 

em seu mausoleu, homenagem que sempre culmia com 

o plantio de uma árvore



061-00000_08388 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de estudantes no Solar Luiz 

de Souza Leão, homenagem pos-morteao fundador em 

seu mausoleu por educandos de tupã, principalmenteda 

EEPG Luiz de Souza Leão

061-00000_08389 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão e Nair Ghedini 

no parque do Solar

061-00000_08390 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão, Nair Ghedini e 

Lourdes, no parque do Solar

061-00000_08391 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de setehomens e Luiz de 

Souza Leão no parque do solar recebendo cumprimentos 

pelo aniversário

061-00000_08392 fotografia

Fotografia, colorida, D. Wilmayr cumprimentando o Luiz 

de Souza Leão pelo seu aniversário

061-00000_08393 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza leão na Praça da 

Bandeira dando entrevista a radialistas após 

hasteamento das bandeiras, no Dia da Cidade

061-00000_08394 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão, Mitsue Maeda, 

Nereide T.C. de Mendonça. Nair Ghedini, Elza Melhado 

T. Piza, conselheiros do Museu, no salão nobre da 

EEPSG India Vanuire por ocasião da outorga do título de 

cidadão de tupã ao professore Vinicio St

061-00000_08395 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão apagando vela 

em bolo nos seus 78 anos; Homenagem do Instituto 

Vanuire pela passagem de seu aniversário

061-00000_08396 fotografia

Fotografia, colorida, setehomens em pé, na solenidade 

de entrega do titutlo de cidadão tupãense ao professor 

Vinicio Stein Campos, onde Luiz de Souza Leão anunciou 

que iria construir um prédio que abrigasse o Museu 

Histórico de Tupã



061-00000_08397 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão ao centro sendo 

entrevistado, na solenidade de entrega do titutlo de 

cidadão tupãense ao professor Vinicio Stein Campos, 

onde Luiz de Souza Leão anunciou que iria construir um 

prédio que abrigasse o Museu Histórico

061-00000_08398 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão com aluna que 

tirou o primeiro prêmio no concurco da Folha do Povo e 

Rádio Piratininga no parque do Solar

061-00000_08399 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão e Nair Ghedini 

no parque do Solar, sendo homenageados com uma 

serenata no aniversário de 50 anos de Fundação de 

Tupã, vendo-se José Marques Beato ao violão, com 

acompanhamento do Coral e seus familiares; Dia da Cid

061-00000_08400 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão e Nair Ghedini 

em frenteao Tenis Clube de Marília quando esterecebeu 

homenagem como um dos fundadores do mesmo

061-00000_08401 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão conversando 

com um grupo de educandos do Pré-primário da EEPG 

Bartira, com as professoras Missao Maeda e Neide 

Coelho

061-00000_08402 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão com aluna que 

tirou o primeiro prêmio no concurco da Folha do Povo e 

Rádio Piratininga no parque do Solar

061-00000_08403 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão com aluna que 

tirou o primeiro prêmio no concurco da Folha do Povo e 

Rádio Piratininga no parque do Solar



061-00000_08404 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão 

autografando livro sobre Tupã, escrito por ele, para um 

grupo de amigos

061-00000_08405 fotografia

Fotografia em preto e branco lançamento do livro sobre 

Tupã, escrito por Luiz de Souza Leão autografando, no 

salão principal do Museu no Prédio Marajoara, vendo-se 

amigos, paretnes, conselheiros do Museu e membros do 

Grupo Escoteiro de Tupã.

061-00000_08406 fotografia

Fotografia em preto e branco posse do Dr. Telmo 

Ferreira Zampieri de Oliveira como representantedo 

Conselho Diretor do Rotary e demais membros, vendo-

se Luiz de Souza Leão que foi um dos fundadores do 

Rotary Clube de Tupã

061-00000_08407 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão no jardim do 

solar, no dia de seu aniversário de 78 anos.

061-00000_08408 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão 

autografando livro sobre a história da fundação de Tupã 

de sua autoria

061-00000_08409 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini em Poços de Caldas

061-00000_08410 fotografia

Fotografia, colorida, Luiz de Souza Leão e Nair Ghedini 

chegando ao Hawai em sua viagem de volta ao mundo

061-00000_08411 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini em Toquio num jantar típico, em sua viagem de 

volta ao mundo

061-00000_08412 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini em Nova Iorque, em sua viagem de volta ao 

mundo

061-00000_08413 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini passeando pelas ruas de Hong Kong, em sua 

viagem de volta ao mundo



061-00000_08414 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini na Gruta das Maravilhas em Hong Kong, em sua 

viagem de volta ao mundo

061-00000_08415 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini sobre camelos no Cairo, em sua viagem de volta 

ao mundo

061-00000_08416 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini em sua viagem para europa a borda do 

Transatlantico Arlansa com amigos.

061-00000_08417 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini em sua viagem para europa a borda do 

Transatlantico Arlansa com amigos.

061-00000_08418 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão falando 

aos radialistas no dia da instalação do Museu India 

Vanuire no Predio Marajoara

061-00000_08419 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão com 

R$aul de Melo e seus dois filhos, Raulzinho e Zezinho, na 

Fazenda Muritiba

061-00000_08420 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini no parque de sua residência

061-00000_08421 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e 

cachorro no parque de sua residência

061-00000_08422 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e 

Manoel Ferreira Damião no Iara Clube de Marilia

061-00000_08423 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e 

Manoel Ferreira Damião no Iara Clube de Marilia

061-00000_08424 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e 

Manoel Ferreira Damião no Iara Clube de Marilia

061-00000_08425 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão e Nair 

Ghedini na quadra de Tenis do Solar



061-00000_08426 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

sentadas, mesa ao centro, Luiz de Souza Leão no lado 

direito e bandeira do Brasil fixada à parede

061-00000_08427 fotografia

Fotografia em preto e branco Prefeito Gil Junqueira, Luiz 

de Souza Leão e General Maurício Cardoso, 

comandandteda Polícia Militar, sentados

061-00000_08428 fotografia

Fotografia em preto e branco Prefeito Gil Junqueira, Luiz 

de Souza Leão e General Maurício Cardoso, 

comandandteda Polícia Militar, sentados

061-00000_08429 fotografia

Fotografia em preto e branco Prefeito Gil Junqueira, Luiz 

de Souza Leão e General Maurício Cardoso, 

comandandteda Polícia Militar, sentados

061-00000_08430 fotografia

Fotografia em preto e branco Ronaldo Goy, Luiz de 

Souza leão e Pio de Almeida, em pé, no jardim do Solar, 

no dia da Cidade

061-00000_08431 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08432 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08433 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08434 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08435 fotografia

Fotografia, colorida, Nair Ghedini sentada a mesa de 

jantar na sala do Solar Luiz de Souza leão

061-00000_08436 fotografia

Fotografia, colorida, mesa da sala de jantar do solar Luiz 

de Souza Leão

061-00000_08437 fotografia

Fotografia, colorida, banheiro do solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08438 fotografia

Fotografia, colorida, mausoleu no jardim do solar Luiz de 

Souza Leão



061-00000_08439 fotografia

Fotografia em preto e branco cavalo pampa, preto e 

branco que pertenceu a Nair Ghedini

061-00000_08440 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada e jardim do solar 

Luiz de Souza Leão

061-00000_08441 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada e jardim do solar 

Luiz de Souza Leão

061-00000_08442 fotografia

Fotografia em preto e branco árvore caída do jardim do 

solar Luiz de Souza Leão, perto do mausoleu, devido a 

chuva vento;

061-00000_08443 fotografia

Fotografia em preto e branco detalhe da árvore caída do 

jardim do solar Luiz de Souza Leão, devido a chuva 

vento;

061-00000_08444 fotografia

Fotografia em preto e branco detalhe da árvore caída do 

jardim do solar Luiz de Souza Leão, devido a chuva 

vento;

061-00000_08445 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do salão de jogos 

do solar Luiz de Souza Leão

061-00000_08446 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada lateral do salão de 

jogos do solar Luiz de Souza Leão

061-00000_08447 fotografia

Fotografia em preto e branco detalhe da parede com 

janela e lampada do Luiz de Souza Leão

061-00000_08448 fotografia

Fotografia em preto e branco detalhe de lampada do 

solar luiz de souza leão

061-00000_08449 fotografia

Fotografia em preto e branco detalhe de composição do 

piso do solar luiz de souza leão

061-00000_08450 fotografia

Fotografia em preto e branco detalhe de azulejo da 

parede do solar luiz de souza leão

061-00000_08451 fotografia

Fotografia em preto e branco detalhe de composição de 

azulejo da parede do solar luiz de souza leão

061-00000_08452 fotografia

Fotografia em preto e branco janela de quarto do solar 

luiz de souza leão

061-00000_08453 fotografia

Fotografia em preto e branco lustre da sala de jantar do 

solar luiz de souza leão



061-00000_08454 fotografia

Fotografia em preto e branco cristaleira do solar Luiz de 

Souza Leão

061-00000_08455 fotografia

Fotografia em preto e branco detalhe de copos da 

cristaleira do solar Luiz de Souza Leão

061-00000_08456 fotografia

Fotografia em preto e branco lustre e pratos fixados em 

parede do solar Luiz de Souza Leão

061-00000_08457 fotografia

Fotografia em preto e branco mesa da sala de visita 

solar Luiz de Souza Leão

061-00000_08458 fotografia

Fotografia em preto e branco lustre do solar Luiz de 

Souza Leão

061-00000_08459 fotografia

Fotografia em preto e branco lustre do solar Luiz de 

Souza Leão

061-00000_08460 fotografia

Fotografia em preto e branco lustre e janela com cortina 

do solar Luiz de Souza Leão

061-00000_08461 fotografia

Fotografia em preto e branco parede e teto do solar Luiz 

de Souza Leão

061-00000_08462 fotografia

Fotografia em preto e branco lustre da copa do solar Luiz 

de Souza Leão

061-00000_08463 fotografia

Fotografia em preto e branco parede com quadros dos 

avôs e pais do Luiz de Souza Leão no solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_08464 fotografia

Fotografia em preto e branco cabine com roupão do 

solar Luiz de Souza Leão

061-00000_08465 fotografia

Fotografia em preto e branco banheiro de visita do solar 

Luiz de Souza Leão

061-00000_08466 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada da residencia do 

luiz de souza leão

061-00000_08467 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada da residencia do 

luiz de souza leão

061-00000_08468 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada da residencia do 

luiz de souza leão

061-00000_08469 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada da residencia do 

luiz de souza leão



061-00000_08470 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada da residencia do 

luiz de souza leão

061-00000_08471 fotografia

Fotografia em preto e branco dois homens em frenteao 

prédio da prefeitura

061-00000_08472 fotografia

Fotografia, colorida, prédio da central muncipal de 

alimentos no dia de sua inauguração

061-00000_08473 fotografia

Fotografia, colorida, prédio da SEMAS, kombi na cor 

cremteda prefeitura municipal de Tupã, dep de 

educação e cultura, estacionada a frente

061-00000_08474 fotografia

Fotografia, colorida, crianças sentadas em mesa da 

biblioteca municipal de tupã

061-00000_08475 fotografia

Fotografia, colorida, homem ao lado de placa 

comemoratica relativa a reconstrução do edificio da 

prefeitura municipal de tupã

061-00000_08476 fotografia

Fotografia em preto e branco prédio do fórum da 

comarca de tupã

061-00000_08477 fotografia

Fotografia em preto e branco prédio do fórum da 

comarca de tupã

061-00000_08478 fotografia

Fotografia em preto e branco prédio da CEAGESP, no 

lado direito carro na cor branca;

061-00000_08479 fotografia

Caderneta em papel na cor rosa, contendo 16 fotografias 

em em preto e branco sobre a cidade de Tupã

061-00000_08480 fotografia

Fotografia, colorida, fachada do prédio da promoção 

social, carro scort estacionado a frente

061-00000_08481 fotografia

Fotografia, colorida, fachada do prédio da biblioteca 

municipal prof. Tobias Barreto

061-00000_08482 fotografia

Fotografia, colorida, vista aéra do prédio da prefeitura 

municipal de tupã

061-00000_08483 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do prédio do 

fórum da comarca de Tupã

061-00000_08484 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do 1º prédio da 

prefeitura de Tupã



061-00000_08485 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do prédio do cine 

Riviera de Tupã

061-00000_08486 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do prédio do cine 

Riviera de Tupã

061-00000_08487 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do prédio do cine 

Riviera de Tupã

061-00000_08488 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do prédio do cine 

Riviera de Tupã

061-00000_08489 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do 1º prédio da 

prefeitura de Tupã

061-00000_08490 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do 1º prédio da 

prefeitura de Tupã

061-00000_08491 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do edificio 

Marajoara

061-00000_08492 documento visual Cartão-postal

[Fotografia do prédio da 

prefeitura muncipal de Tupã]

Cartão postal, colorido, imagem do prédio da prefeitura 

muncipal de Tupã

061-00000_08493 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da familia 

Zamataro em frentea sua casa

061-00000_08494 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de 

VicenteZamataro, sua esposa Maria Ferraz Zamataro e 

seu filho Moacir Zamataro

061-00000_08495 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de Bruno Rachel e 

sua familia

061-00000_08496 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de homem com 

criança no colo, ao seu lado mulher

061-00000_08497 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de 

VicenteZamataro, sua esposa Maria Ferraz Zamataro 

em frentea caminhonete

061-00000_08498 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de 

VicenteZamataro, sua esposa Maria Ferraz Zamataro e 

Eduardo Zamataro e sua esposa, e seus familiares, em 

Palma



061-00000_08499 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de homens sobre 

cavalos, entre eles Valter Montanha Travassos; 

PonteIacri

061-00000_08500 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da familia de 

George Okasaki reunida a mesa, na ocasião do batismo 

de sua filha

061-00000_08501 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de Guido Zoner 

mostrando caça, ao lado cachorro e kombi branca; 

Guaicurus com Nhambiquaras

061-00000_08502 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de José Soler Torres em pé 

e Durval Soler montado em uma anta doméstica

061-00000_08503 fotografia

Fotografia em preto e branco panorâmica da rua 

Coroados, onde mais tarde seia construido o Museu 

India Vanuire

061-00000_08504 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de návio da 2ª 

guerra mundial; Adolpho E. Bartsch

061-00000_08505 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de návio da 2ª 

guerra mundial; Adolpho E. Bartsch

061-00000_08506 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de návio da 2ª 

guerra mundial; Adolpho E. Bartsch

061-00000_08507 fotografia

Fotografia, colorida, dois homens em frenteao espaço 

de leilão da EXAPIT

061-00000_08508 fotografia

Fotografia em preto e branco vista aéra de campo com 

galpões, do local onde ocorre a EXAPIT

061-00000_08509 fotografia Fotografia em preto e branco retrato de Flavio Deserto

061-00000_08510 fotografia

Fotografia em preto e branco trecho da obra de Mario de 

Andrade

061-00000_08511 fotografia

Fotografia em preto e branco templo japônes, caminhão 

e homem

061-00000_08512 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de Luis Teixeira 

Leite, primeiro escrivão da região de Varpa



061-00000_08513 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de automóvel em 

rua

061-00000_08514 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens e 

crianças segurando facões, ao chão ossada dos índios 

caingangs e armas;

061-00000_08515 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens e 

crianças segurando facões, ao chão ossada dos índios 

caingangs e armas;

061-00000_08516 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de Jair Rodrigues, 

nome artistico "Luiz Fabiano

061-00000_08517 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de mulher com vestido 

xadrez na cor rosa e faixa verde na cintura, segurando 

microfone.

061-00000_08518 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da cantora Angela 

Maria no Cine Tupã

061-00000_08519 fotografia

Fotografia em preto e branco colocada sobre placa de 

papelão, imagem de grupo de pessoas fantasias em 

frentea casa do Sr. Edmundo Fontini Faustino

061-00000_08520 fotografia

Fotografia em preto e branco garoto em pé com fita 

amarrada no braço esquerdo; Festa do Caje

061-00000_08521 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

em frenteà casa, a frenteum jarro com flores no chão; 

Dr. Joaquina Gomes, irmã de Carlos Gomes

061-00000_08522 fotografia

Fotografia em preto e branco Banda Hipa de Tupã e 

escoteiros em Coreto

061-00000_08523 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de coral, a 

frentemulheres ao fundo homens

061-00000_08524 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de cinco homens 

sentados e cinco em pé, trajando terno; Comarca de 

Marilia

061-00000_08525 fotografia

Fotografia, colorida, fachada do prédio da Rádio 

Piratininga ao fundo fumaça de incêndio



061-00000_08526 fotografia

Fotografia, colorida, fachada do prédio pegando fogo e 

fumaça

061-00000_08527 fotografia

Fotografia, colorida, rua de via dupla, acima fumaça de 

incêndio

061-00000_08528 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano teclado, no lado 

direito a o prédio da casa de portugal, ao fundo fumaça 

de incêndio

061-00000_08529 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de três senhoras 

cozinhando, duas sentadas e uma em pé;

061-00000_08530 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de crianças engraxates de 

camisa marrom, boné e tenis vermelho

061-00000_08531 fotografia

Fotografia, colorida, imagem noturna do prédio do Hotel 

Cazuza

061-00000_08532 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de arvore mangueira, 

muro branco com a inscrição "BEBETTO 155"

061-00000_08533 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de arvore Ipe Branco de 

residencia em frenteao museu india vanuire

061-00000_08534 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas a beira 

de rio

061-00000_08535 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas a beira 

de rio

061-00000_08536 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens em 

acampamento da Fazenda do Sr. Sebastião de Souza 

Dantas, Tupã

061-00000_08537 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de terreno em 

erosão

061-00000_08538 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de campo de futebol, 

acima avião carregando a faixa "PARABÉNS TUPÃ"



061-00000_08539 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de dois homens, Ramon e 

Toninho, se cumprimentando; Palestra sobre o tema 

ecologia: compromisso com a natureza

061-00000_08540 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de palo com mesa com 

toalha branca e simbolo azul do Lions Clube; Palestra 

sobre o tema ecologia: compromisso com a natureza

061-00000_08541 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da COOPALTA 

supermercado no dia de sua inaguração

061-00000_08542 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas dentro da 

COOPALTA supermercado no dia de sua inaguração

061-00000_08543 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da Praça da 

Bandeira

061-00000_08544 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens diante 

de monumento, ao fundo à direita duas bandeiras 

hasteadas; Praça 9 de Julho

061-00000_08545 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas e veículos; 

Inaguração da estrada Tupã - Quatá

061-00000_08546 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do portão do Solar 

Luiz de Souza Leão na rua caingangs

061-00000_08547 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem fachada de 

edificação; Cine Potiguaras

061-00000_08548 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

dois pavimentos; residência da rua Bororós, Tupã

061-00000_08549 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo edificação em 

madeira; Rua Botocudos

061-00000_08550 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio da rádio 

clube ZYH5

061-00000_08551 fotografia

Fotografia em preto e branco árvore em primeiro plano à 

direita e ao fundo edificação; Escola Elena Pavaneli 

Porto, rua Bororós



061-00000_08552 fotografia

Fotografia em preto e branco à direita grupo de pessoas; 

Jardim Dom Bosco

061-00000_08553 fotografia

Fotografia em preto e branco cerca em balaústre e ao 

fundo edificação em madeira;

061-00000_08554 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio da rádio 

clube ZYH5

061-00000_08555 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de crianças em via 

pública, à direita, motocicleta

061-00000_08556 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

públixa; Rua Iporans

061-00000_08557 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de caminhão com 

a inscrição 'Antarctica' no para-choque, na Rua Iporans

061-00000_08558 fotografia

Fotografia em preto e brancoà esquerda poste com 

placa de sinalização de trânsito e ao fundo grupo de 

pessoas diante edificação

061-00000_08559 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de edificação, à 

direita veículo estacionado na garagem

061-00000_08560 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação de fachada 

branca; Consultorio Médico do Dr. Jess P. Taves, na Rua 

Iporans

061-00000_08561 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de edificação, à 

esquerda veículo estacionado na garagem

061-00000_08562 fotografia

Fotografia em preto e branco interior de loja; Bazar na 

rua Iporans

061-00000_08563 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Iporans

061-00000_08564 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano à direita 

homem usando chapéu e ao centro homem diante de 

edificação de porta aberta; Loja DIMABRAS rua Iporans



061-00000_08565 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada da loja SuperGás 

na rua Potiguaras

061-00000_08566 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada da sapataria 

Aurora na rua caetés

061-00000_08567 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

duas portas e duas janelas; Cartorio na rua Caetés

061-00000_08568 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação de fachada 

branca com bicicletas à frente; Oficina de bicicletas na 

rua Caetés

061-00000_08569 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano veículo 

à esquerda, árvore à direita e edificação ao fundo; "O 

nosso mercado" com caminhão, na rua Piratinins

061-00000_08570 fotografia

Fotografia em preto e branco árvore ao centro da 

imagem, parede lateral de edificação; Instituto de 

Educação Índia Vanuire na rua Bororos

061-00000_08571 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; local onde termina a rua Joaquim Abarca

061-00000_08572 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem parcial da 

maquina de café na rua Joaquim Abarca

061-00000_08573 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano duas 

mulheres de perfil em via pública; começo da rua 

itapecurus

061-00000_08574 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano três 

pessoas e ao fundo, edificação em de madeira; uma das 

primeiras casas da rua Borebis

061-00000_08575 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; imagem da rua Borebis

061-00000_08576 fotografia

Fotografia em preto e branco cão à esquerda e ao fundo 

edificação de fachada branca; casa de propriedade de 

Barros Leite, na rua Tapuias



061-00000_08577 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro muro com portão 

em madeira averto e à direita edificação de fachada 

clara com cobertura de telhas em cerâmica; casa na rua 

Tapuias

061-00000_08578 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Bororós

061-00000_08579 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano dois 

postes de eletricidade e ao fundo edificação

061-00000_08580 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, à esquerda pessoa de bicicleta

061-00000_08581 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo à esquerda edificação com muro na cor 

clara

061-00000_08582 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano duas 

árvores, ao fundo fachada de edificação; Residência do 

Sr. José Corral

061-00000_08583 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, à direita edificação; Igreja Seisho-No-Ie, rua 

Joaquim Abarca

061-00000_08584 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano dois 

veículos estacionados e ao fundo fachada de edificação; 

Banco do Brasil na rua Piratinins

061-00000_08585 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Sindicato dos Bancários na rua Guaianazes

061-00000_08586 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada da Casa Moreira 

na rua Potiguaras

061-00000_08587 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública

061-00000_08588 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; inicio da rua Guaianazes

061-00000_08589 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do clube de 

regatas paulista



061-00000_08590 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo edificação em madeira coberta 

por telhas em cerâmica; uma das primeiras casas 

construídas

061-00000_08591 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, charrete à esquerda

061-00000_08592 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

dois pavimentos; Casa da Lavoura na rua Bororós

061-00000_08593 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública

061-00000_08594 fotografia

Fotografia em preto e branco jardim em primeiro plano, 

poste de eletricidade ao centro e ao fundo edificação de 

fachada branca; residência do Dr. Antonio Nunes de 

Oliveira na rua Bororós

061-00000_08595 fotografia

Fotografia em preto e branco edifcação de fachada na 

cor clara com seis janelas; prédio do Tiro de Guerra 51, 

na rua Bororós

061-00000_08596 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação, ao 

centro placa de sinalização com a denominação das vias

061-00000_08597 fotografia

Fotografia em preto e branco cerca em balaústre, ao 

fundo edificação de fachada clara

061-00000_08598 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

dois pavimentos; prédio onde funcionou o INPS, na rua 

Guaianazes

061-00000_08599 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Iporans

061-00000_08600 fotografia

Fotografia em preto e branco cerca em balaústre à 

esquerda e ao fundo edificação; Tupã tenis clube na rua 

Bororós

061-00000_08601 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública com edificações à direita; rua Botocudos



061-00000_08602 fotografia

Fotografia em preto e branco cerca em balaústre e ao 

fundo edificação em madeira com cobertura de telhas 

em cerâmica; Rua Botocudos

061-00000_08603 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Itapecurus

061-00000_08604 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano árvore e 

ao fundo fachada de edificação; Deposito de Bebidas da 

Brahma na rua Caetés

061-00000_08605 fotografia

Fotografia em preto e branco veículo em primeiro plano 

e ao fundo fachada de edificação; Deposito de Bebidas 

da Antarctica

061-00000_08606 fotografia

Fotografia em preto e branco veículo em primeiro plano 

e ao fundo fachada de edificação; Banco Economico da 

bahia, na rua Iporans

061-00000_08607 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; imagem do fundo do cemitério e lateral do 

grupo escolar São Paulo na rua Joaquim Abarca

061-00000_08608 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública

061-00000_08609 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública

061-00000_08610 fotografia

Fotografia em preto e branco lateral de edificação; 

entrada do prédio do Grupo Escolar São Paulo

061-00000_08611 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Escola de Corte e Costura do SESI na rua Caetés

061-00000_08612 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Caetés

061-00000_08613 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; termino da rua Caetés com Nhambiquaras



061-00000_08614 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública e ao fundo edificação; Associação Nipo Brasileira, 

na rua Joaquim Abarca

061-00000_08615 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação, 

prédio na rua Caetés com a Piratinins

061-00000_08616 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Elétrica Mario na rua Caetés

061-00000_08617 fotografia

Fotografia em preto e brancofachada de edificação de 

dois pavimentos; residência do Sr. Resimi na rua 

Guaranis

061-00000_08618 fotografia

Fotografia em preto e branco via pública sem 

calçamento; rua Guaranis

061-00000_08619 fotografia

Fotografia em preto e branco árvore em primeiro plano e 

ao fundo fachada de edificação em madeira; residência 

de madeira do Sr. João da Silva na rua Guaranis

061-00000_08620 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência do Sr. Abilio Miguel na rua Guaranis

061-00000_08621 fotografia

Fotografia em preto e brancovista panorâmica de via 

pública; rua Guaranis

061-00000_08622 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Colégio Dom Bosco na rua Caetés

061-00000_08623 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Prédio do Alistamento Militar na rua Caetés com 

Potiguaras

061-00000_08624 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Prédio do antigo cinema Tabajaras na rua Caetés

061-00000_08625 fotografia

Fotografia em preto e brancoedificação em madeira com 

cobertura de telhas em cerâmica; rua Pajé



061-00000_08626 fotografia

Fotografia em preto e brancofachada de edificação; 

residência do Sr. Paulo Lucio Nogueira na rua Paiaquas

061-00000_08627 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública

061-00000_08628 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação 

jardim com àrvores à direita; casa na rua Guaicurus

061-00000_08629 fotografia

Fotografia em preto e brancovista panorâmica de via 

pública; começo da rua Parecis

061-00000_08630 fotografia

Fotografia em preto e branco cerca em balaústre e ao 

fundo edificação coberta por telhas em cerâmica; uma 

das primeiras casas contruídas na rua Macus

061-00000_08631 fotografia

Fotografia em preto e brancovista panorâmica de via 

pública, à esquerda em primeito plano, motocicleta; fim 

da rua Parecis

061-00000_08632 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Igreja Dom Bosco

061-00000_08633 fotografia

Fotografia em preto e brancovista panorâmica de praça; 

Praça Dom Bosco na rua Mandagaris

061-00000_08634 fotografia

Fotografia em preto e brancoà direta três homens de pé; 

rua Mandaguaris

061-00000_08635 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de praça; 

Praça Dom Bosco na rua Mandagaris

061-00000_08636 fotografia

Fotografia em preto e brancofachada de edificação, ao 

centro duas crianças; Sr. Sérgio Nunes de Mello na rua 

Paiaquas

061-00000_08637 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência na rua Paiaquas

061-00000_08638 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, em primeiro plano poste de eletricidade; rua 

Paiaquas



061-00000_08639 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação, 

árvore ao centro em primeiro plano; residência de Lucilo 

Jordão e Boutique na rua Mandaguaris

061-00000_08640 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

madeira com uma pessoa à porta; residência na rua 

Maués

061-00000_08641 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo dois veículos estacionados; rua Maués

061-00000_08642 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Mandaguaris

061-00000_08643 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

madeira com varanda; uma das primeiras casas 

contruídas na rua Parecis

061-00000_08644 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da escola de 

datilografia "Remington" na rua guaicurus

061-00000_08645 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Associação dos Motoristas na rua Guaranis

061-00000_08646 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

antigo fórum, sede do Tupã Baseball Club na rua 

Guaranis

061-00000_08647 fotografia

Fotografia em preto e branco portão de entrada; 

Primeiro Cemitério de Tupã na rua Guaicurus

061-00000_08648 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Guaicurus

061-00000_08649 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre, ao centro árvore ladeada por dois postes 

de eletricidade e ao fundo edificação; residência na rua 

Parecis

061-00000_08650 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro quatro crianças; rua Guaicurus



061-00000_08651 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

prédio da antiga UNIMAR

061-00000_08652 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Delegacia de Policia construída em 1960, na rua 

Paiaquas

061-00000_08653 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência do Dr. José Jarbas Morelli, na rua Paiaquas

061-00000_08654 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada lateral de 

edificação; Lateral do segundo grupo escolar, hoje E.E. 

Helena Pavaneli Porto, na rua Tubinambaranas

061-00000_08655 fotografia

Fotografia em preto e branco cruzamento de vias 

públicas; rua Tubinambaranas e Lélio Piza

061-00000_08656 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

albergue noturno, construído pelo Rotary Clube, na rua 

Tupinambaranas

061-00000_08657 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo edificação; rua 

Mandaguaris com Goitacazes

061-00000_08658 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano criança 

de costas e ao fundo quadra de esportes; fundos da 

Escola Lélio Piza de Toledo, na rua Mandaguaris

061-00000_08659 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

madeira comberta por telhas em cerâmica; casa de 

madeira na rua Tupinambaranas

061-00000_08660 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Posto de Saúde, na rua Tupinambaranas

061-00000_08661 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência na rua Mandaguaris



061-00000_08662 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano poste 

de eletricidade e ao fundo; cruzamento da Avenida 

Tapuias com a rua Mandaguaris

061-00000_08663 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência na rua Tapuias

061-00000_08664 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Parecis

061-00000_08665 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

prédio da antiga UNIMAR

061-00000_08666 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo um veículo; imagem da rua Piraquaras

061-00000_08667 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência na rua Parecis

061-00000_08668 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; fim da rua Piraquaras

061-00000_08669 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; começo da Piraquaras

061-00000_08670 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano à 

esquerda pilha de tijolos e ao fundo edificação; 

residência no incio da rua Caetés

061-00000_08671 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Posto Ipiranga na rua Caetés

061-00000_08672 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano dois 

veículos tipo kombi estacionados diante de edificação 

com a inscrição 'CPP' na fachada; Centro de Professorado 

Paulista, inaugurado em 13.12.1968

061-00000_08673 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência do Sr. Darcy Sisneiros, na rua Goitacazes

061-00000_08674 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de praça 

e ao fundo igreja; Jardim Dom Bosco, rua Caetés



061-00000_08675 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

dois pavimentos; Instituto de Educação Índia Vanuire, 

na rua Guaranis

061-00000_08676 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Conservatório Musical "Santa Cecilia", na rua Guaranis

061-00000_08677 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo fachada de 

edificação; residência na rua Itapecurus

061-00000_08678 fotografia

Fotografia em preto e branco à esquerda fachada de 

edificação; residência de Guilherme Messas na rua 

Guaranis

061-00000_08679 fotografia

Fotografia em preto e branco muro em primeiro plano e 

ao fundo, edificação; residência do Sr. Takehara na rua 

Guaranis

061-00000_08680 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública com poste de eletricidade à esquerda; fim da rua 

Itapecurus

061-00000_08681 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo fachada de edificação; rua Piraquaras

061-00000_08682 fotografia

Fotografia em preto e branco criança à esquerda e ao 

fundo duas edificações em madeira coberta por telhas 

em cerâmica; residência na rua Paje

061-00000_08683 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo fachada de edificação; residência na 

rua Macus

061-00000_08684 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; fim da rua Macus

061-00000_08685 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Maués

061-00000_08686 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

péssimo estado; residência na rua Piraquaras



061-00000_08687 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública

061-00000_08688 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro dois veículos estacionados; Av. 

Tamoios

061-00000_08689 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, em primeiro plano à direita homem de chapéu; 

Av. Aimorés com Av.Tamoios;

061-00000_08690 documento visual Cartão-postal [Fotografia da avenida Tamoios]

Cartão postal com fotografia em preto e branco de vista 

panorâmica de via pública com árvores no canteiro 

central - Av. Tamoios

061-00000_08691 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública com canteiro central; Av. Tamoios

061-00000_08692 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Aymorés

061-00000_08693 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Aymorés

061-00000_08694 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de edificações, 

avenida Tamoios]

Cartão postal com fotografia em preto e branco de 

fachada de edificação de três pavimentos com relógio no 

canteiro central; Trecho da Av. Tamoios.

061-00000_08695 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios, rua Carijós]

Cartão postal com fotografia em preto e branco com 

vista panorâmica de via pública, em primeiro plano à 

esquerda poste de eletricidade e à direita veículo; Av. 

Tamoios, esquina com a Carijós.

061-00000_08696 fotografia

Fotografia em preto e brancoem primeiro plano à 

esquerda cavalo, ao centro, grupo de pessoas e ao 

fundo árvores;

061-00000_08697 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas perfiladas, ao centro da imagem três cavalos

061-00000_08698 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida de via pública; 

Avenida Tamoios.



061-00000_08699 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua pavimentada em Tupã

061-00000_08700 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua da cidade de Tupã

061-00000_08701 fotografia

Fotografia, colorida, vista panorâmica de via pública, 

corrimão em primeiro plano e árvores ao fundo; Córrego 

Afonso XIII, na rua Manoel Ferreira Damião

061-00000_08702 fotografia

Fotografia, colorida, vista panorâmica de via pública; rua 

Caingang

061-00000_08703 fotografia

Fotografia em preto e branco árvores em primeiro plano 

e edificação ao fundo; Segundo Grupo Escolar na rua 

Tapuias

061-00000_08704 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública à direita em primeiro plano, garoto; rua da 

cidade de Tupã

061-00000_08705 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua da cidade de Tupã

061-00000_08706 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua da cidade de Tupã

061-00000_08707 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua da cidade de Tupã

061-00000_08708 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com fotografia em preto e branco de vista 

panorâmica de via pública com árvores no canteiro 

central; Av. Tamoios.

061-00000_08709 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública ao centro mulher segurando mão de criança; rua 

Aimorés

061-00000_08710 fotografia

Fotografia, colorida, vista panorâmica de via pública à 

noite com iluminação no canteiro central; rua da cidade 

de tupã

061-00000_08711 fotografia

Fotografia em preto e brancoem primeiro plano jardim e 

ao fundo edificação; residência na rua Rússia, Vila 

Indústria



061-00000_08712 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano casal de 

idosos diante de edificação em madeira com cobertura 

de telhas em cerâmica; 1º casa construida na rua russia, 

Vila Indústria

061-00000_08713 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro fachada de 

edificação; Prédio do PEG PAG TUPÃ na rua Tapuias

061-00000_08714 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro veículo 

estacionado diante da edificação; Fábrica de calçados 

PANTU, na rua Tapuias

061-00000_08715 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência do Sr. João Alvarenga, na rua Bororós

061-00000_08716 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano árvores 

e ao fundo fachada de edificação; prédio da fábrica Zilo, 

na rua Tapajós com Mandaguaris

061-00000_08717 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano poste 

de eletricidade e ao fundo edificação de dois 

pavimentos; residência na rua Tabajaras

061-00000_08718 fotografia

Fotografia em preto e brancovista panorâmica de via 

pública, à esquerda, veículo; linha de trem na rua 

Tabajaras

061-00000_08719 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; rua Borebis

061-00000_08720 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; rua Borebis

061-00000_08721 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação na 

cor branca com janela semi-aberta; rua Botocudos

061-00000_08722 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; rua Botocudos

061-00000_08723 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da residência de 

Gaudio Prestes na rua tapajós



061-00000_08724 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

dois pavimentos ladeada por árvores; residência da 

família Zanelato na rua Tapajós

061-00000_08725 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo veículo; rua Tapuias

061-00000_08726 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo à direita edificação de fachada clara; 

rua Chavantes

061-00000_08727 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, em primeiro plano dois postes de eletricidade; 

rua Chavantes

061-00000_08728 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro ao fundo, àrvores; rua Chavantes

061-00000_08729 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo igreja; rua Tabajaras

061-00000_08730 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cinco 

crianças e ao fundo fachada de edificação com três 

portas; primeiro prédio construido na Av. Inglaterra

061-00000_08731 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública e ao fundo, caixa d'agua; Tupã, rua Tapuias

061-00000_08732 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

madeira coberta por telhas em cerâmica; residência na 

rua Piratininga, na Vila Indústria

061-00000_08733 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

construção da escola Maestro de Castro na rua Pompéia, 

Vila Indústria

061-00000_08734 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano poste 

de eletricidade e ao fundo edificação; residência na rua 

Caingangs



061-00000_08735 fotografia

Fotografia em preto e brancofachada de edificação; rua 

Coroados

061-00000_08736 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

madeira coberta por telhas em cerâmica; residência na 

rua Piratininga, na Vila Indústria

061-00000_08737 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de 

edificação em construção; escola Maestro de Castro na 

rua Pompéia, Vila Indústria

061-00000_08738 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

madeira coberta por telhas em cerâmica; residência na 

rua Marília, na Vila Indústria

061-00000_08739 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro poste de eletricidade; rua Tapajós

061-00000_08740 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo edificação em madeira coberta 

por telhas em cerâmica; residência na rua Lucelia, na 

Vila Indústria

061-00000_08741 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo edificação com janela semi-

aberta coberta por telhas em cerâmica; residência na rua 

Oriente, Vila Indústria

061-00000_08742 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo edificação dee dois pavimentos; 

residência na rua Tapajós

061-00000_08743 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo edificações, à esquerda edificação de 

dois pavimentos; residência na rua Tapajós



061-00000_08744 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro edificação em 

madeira coberta por telhas em cerâmica e ao fundo 

caixa d' água; residência na rua Tapajós

061-00000_08745 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, edificações à esquerda da imagem; residência 

na rua Timbiras

061-00000_08746 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada, à esquerda cavalo com carroça; 

rua Timbiras

061-00000_08747 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, árvores ao centro; rua Uapes

061-00000_08748 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltadada, em primeiro plano à direita 

duas pessoas; rua Timbiras

061-00000_08749 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência da rua Terenos

061-00000_08750 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, à esquerda caixa d'água; rua Brasil

061-00000_08751 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo duas edificações 

em madeira cobertas por telhas em cerâmica; residência 

na rua Timbiras

061-00000_08752 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada, em primeiro plano à direita três 

pessoas; rua Timbiras

061-00000_08753 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano árvore 

diante de cerca em balaústre; árvore na rua Ubirajaras

061-00000_08754 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo edificação coberta por telhas 

em cerâmica; rua galia, Vila Indústria

061-00000_08755 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e á direita garota, ao fundo edificação em 

madeira coberta por telhas em cerâmica; residência na 

rua Galia, Vila Indústria



061-00000_08756 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano muro e 

ao fundo, edificação; residência na rua Ubirajaras

061-00000_08757 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública; rua Ubirajaras

061-00000_08758 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro árvore diante de edificação; rua 

Ubirajaras

061-00000_08759 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo duas edificações em madeira 

cobertas por telhas de derãmica; residência na rua 

Ubirajaras

061-00000_08760 fotografia

Fotografia em preto e branco árvores em primeiro plano 

e ao fundo edificação; antigo Colégio Salesiano, hoje 

Shopping Cazuza, na rua Ubirajaras

061-00000_08761 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo edificação em madeira coberta 

por telhas em cerâmica; residência na rua Galia, Vila 

Indústria

061-00000_08762 fotografia

Fotografia em preto e branco troncos de árvore sobre o 

chão; derrubada de árvores na Vila Indústria

061-00000_08763 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano, muro e 

ao fundo edificação em madeira coberta por telhas em 

cerâmica; residência na rua Iacri, Vila Indústria

061-00000_08764 fotografia

Fotografia em preto e branco duas pessoas no interior e 

uma em frente à edificação; residência na Vila Indústria

061-00000_08765 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano dois 

homens próximos a muro e ao fundo edificação coberta 

por telhas em cerâmica; residência na rua Pompéia, Vila 

Indústria



061-00000_08766 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

três portas; prédio na Av. Inglaterra

061-00000_08767 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

duas portas; Prédio da Companhia Bandeirantes de 

Armazéns Gerais, Vila Indústria

061-00000_08768 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano, muro. 

Árvores diante de edificação de dois pavimentos; 

Associação Comercial, na rua Goitacazes

061-00000_08769 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca de 

balaústre e ao fundo edificação em madeira coberta por 

telhas em cerâmica; residência na rua Vera Cruz, na Vila 

Indústria

061-00000_08770 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca de 

balaústre, árvore ao centro e ao fundo edificação em 

madeira coberta por telhas em cerâmica; residência na 

rua Vera Cruz, na Vila Indústria

061-00000_08771 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida de vista 

panorâmica de via pública com árvores no canteiro 

central; Avenida Tamoios.

061-00000_08772 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida de vista 

panorâmica de via pública, à direita veículo na cor rosa; 

Avenida Tamoios.

061-00000_08773 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida de vista 

panorâmica de via pública, à direita veículo na cor rosa; 

Avenida Tamoios.

061-00000_08774 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida, ao fundo igreja em 

construção; Igreja Matriz de São Pedro.

061-00000_08775 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida de vista 

panorâmica de via pública com árvores no canteiro 

central; Avenida Tamoios.



061-00000_08776 fotografia

Fotografia em preto e brancovista panorâmica de via 

públca não asfaltada; Aimorés

061-00000_08777 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com fotografia em preto e branco de vista 

panorâmica de via pública, ao fundo edificação em 

construção; Segundo hotel de madeira no trecho da Av. 

Tamoios.

061-00000_08778 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada lateral de 

edificação; Prédio na rua Cherentes

061-00000_08779 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Prédio na rua Cherentes

061-00000_08780 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo à esquerda, edificação em madeira; 

rua Ubirajaras

061-00000_08781 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo caixa d' água; rua Ubirajaras

061-00000_08782 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, à direita homem ao lado de placa de sinalização; 

Av. Tapuias

061-00000_08783 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública de mão dupla;

061-00000_08784 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo edificação em madeira coberta 

por telhas em cerãmica; primeira casa construída na rua 

Garça, na Vila Indústria

061-00000_08785 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca 

em balaústre e ao fundo edificação coberta por telhas 

em cerâmica; residência na rua Bauru, Vila Indústria

061-00000_08786 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, árvores à direita da imagem; rua Terenos



061-00000_08787 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

arbustos e ao fundo edificação; residência na rua Uapes

061-00000_08788 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública de mão dupla; Av. Tapuias

061-00000_08789 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo edificação; Av. Tapuias, parte da rua 

que vai até a Estação Ferroviaria de Tupã

061-00000_08790 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; à esquerda edificação de fachada 

branca

061-00000_08791 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo fachada de 

edificação; residência na rua Coroados

061-00000_08792 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano veículo, 

ao fundo edificação; rua Caingangs

061-00000_08793 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

residência na rua Coroados

061-00000_08794 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano muro e 

ao fundo árvores; residência na rua Coroados

061-00000_08795 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano muro; 

da rua Coroados

061-00000_08796 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

árvore à esquerda; residência na rua Coroados

061-00000_08797 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

madeira; casa de madeira na Vila Indústria

061-00000_08798 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

homem sentado à porta; residência na Vila Indústria



061-00000_08799 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

dois homens à porte e um à janela; residência na Vila 

Indústria

061-00000_08800 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação em madeira 

com entrada à direita; casa de madeira na Vila Indústria

061-00000_08801 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação em madeira 

coberta por telhas em cerâmica com pessoa à porta; 

residência na Vila Indústria

061-00000_08802 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro forno de tijolo à 

lenha; Vila Indústria

061-00000_08803 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação em 

madeira com cobertura de telhas em cerâmica; 

residência na Vila Indústria

061-00000_08804 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

gramado e ao fundo edificações; V. Marajoara

061-00000_08805 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

gramado, grupo de pessoas ao centro e à direita 

edificação em madeira; V. Marajoara

061-00000_08806 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, à esquerda edificação e ao centro charrete 

puxada por cavalo; charrete do Sr. Molina, primeiro 

charreteiro de Tupã, na Av. Tapuias

061-00000_08807 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro duas mulheres 

sentadas sobre tronco de árvore; Av. Tapuias

061-00000_08808 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de charretedo Sr. 

Molina, primeiro charreteiro de tupã, na Av. Tapuias

061-00000_08809 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro charrete puxada 

pro cavalo; charrete do Sr. Molina, primeiro charreteiro 

de Tupã, na Av. Tapuias



061-00000_08810 fotografia

Fotografia em preto e branco mulher em charrete 

puxada por cavalo; charrete do Sr. Molina, primeiro 

charreteiro de Tupã, na Av. Tapuias

061-00000_08811 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de praça; 

Praça Dom Bosco na rua Tapajós

061-00000_08812 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano tábuas 

ao chão e ao fundo edificação em construção; Escola 

Profissionalizante, na rua Brasil

061-00000_08813 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano dois 

homens e ao fundo edificação em construção; Prédio em 

construção na esquina da Av. Tamoios com Aimorés

061-00000_08814 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano e ao fundo, à esquerda homem sobre andaime, 

edificação em construção; Vila Marajoara

061-00000_08815 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano e ao fundo cinco edificações em madeira cobertas 

por telhas em cerâmica; residências da Vila Marajoara

061-00000_08816 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo edificações em madeira e ao fundo 

animais; residências da Vila Marajoara

061-00000_08817 fotografia

Fotografia em preto e brancoem primeiro plano 

gramado e ao fundo edificações; residências da Vila 

Marajoara

061-00000_08818 fotografia

Fotografia em preto e brancoem primeiro plano 

gramado e ao fundo edificações; residências da Vila 

Marajoara

061-00000_08819 fotografia

Fotografia em preto e brancogramado em primeiro 

plano e edificações ao fundo; residências da Vila 

Marajoara



061-00000_08820 fotografia

Fotografia em preto e brancogramado em primeiro 

plano e edificações ao fundo; residências da Vila 

Marajoara

061-00000_08821 fotografia

Fotografia em preto e brancogramado em primeiro 

plano e ao fundo duas edificações em padeira cobertas 

por telhas em cerâmica; residências da Vila Marajoara

061-00000_08822 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano e à direita edificação em madeira com duas 

janelas e uma porta coberta por telhas em cerâmica; 

residências da Vila Marajoara

061-00000_08823 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano, cavalo ao centro e edificações ao fundo; 

residências da Vila Marajoara

061-00000_08824 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano e edificações ao fundo; residências da Vila 

Marajoara

061-00000_08825 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano e ao fundo edificações; residências da Vila 

Marajoara

061-00000_08826 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, em primeiro plano ao centro, automóvel; Av. 

Tamoios

061-00000_08827 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública veículo ao centro e edificação à direita; rua da 

cidade de Tupã

061-00000_08828 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro sete pessoas 

sobre ponte em construção; Ponte do rio Iacri

061-00000_08829 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo veículo; Estrada Tupã - Rinópolis



061-00000_08830 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas, em 

primeiro plano à esquerda grupo de crianças; Grupo de 

Pessoas na ponte da Av. Tamoios

061-00000_08831 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro ponte; Ponte de madeira na Av. 

Tamoios

061-00000_08832 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro grupo de 

pessoas diante de faixa inaugural sobre ponte em 

madeira; Ponte sobre o rio Iacri

061-00000_08833 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano oito 

pessoas perfiladas sobre ponte em madeira; Ponte de 

madeira em Tupã

061-00000_08834 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro ponte em 

madeira; Estrada Tupã - Bastos

061-00000_08835 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; Estrada Tupã - Rinópolis

061-00000_08836 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; Estrada Tupã - Rinópolis

061-00000_08837 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; Estrada Tupã - Rinópolis

061-00000_08838 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; Estrada Tupã - Rinópolis

061-00000_08839 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; Estrada Tupã - Rinópolis

061-00000_08840 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas sobre 

ponte em construção; Ponte do rio Iacri

061-00000_08841 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro pnano 

folhagens e ao fundo ponte em madeira; Ponte em Tupã

061-00000_08842 fotografia

Fotografia em preto e branco vista aérea de cidade, à 

direita edificação com cinco portas e à direita via pública;



061-00000_08843 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada, ao centro à esquerda automóvel e 

á direita grupo de pessoas; Rua Aymorés

061-00000_08844 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada, em primeiro plano ao centro 

criança sentada ao chão; Rua Aimorés

061-00000_08845 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada, ao fundo à esquerda edificação 

em madeira em construção e à direita dois veículos; 

trecho da Av. Tamoios

061-00000_08846 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

trabalhando na construção de galeria de esgoto; Vila 

Formosa, Tupã

061-00000_08847 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

púlica, grupo de crianças ao centro; Av. Tamoios

061-00000_08848 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública com canteiro central, à esquerda em primeiro 

plano edificação de três pavimentos; Av. Tamoios

061-00000_08849 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro grupo de crianças; Av. Tamoios com 

Aimorés

061-00000_08850 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro árvores dispostas em linha reta; rua 

Aimorés

061-00000_08851 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo edificação de três pavimentos; rua 

Aimorés

061-00000_08852 fotografia

Fotografia em preto e brancovista panorâmica de via 

pública, árovres perfiladas; rua Aimorés

061-00000_08853 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

edificações; trecho da Av. Tamoios



061-00000_08854 fotografia

Fotografia em preto e branco gurpo de pessoas sobre 

ponte em madeira; Ponte na Av. Tamoios

061-00000_08855 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica com 

edificaçãoes ao fundo da imagem; Vila Abarca;

061-00000_08856 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano, ao fundo à direita placa de sinalização de via; rua 

México com a rua Chile

061-00000_08857 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

gramado com placa de sinalização à esquerda, ao fundo 

edificações; estrada de terra da rua Canadá

061-00000_08858 fotografia

Fotografia em preto e branco gramado em primeiro 

plano, à direita placa de sinalização e ao centro homem 

de paletó; Estrada de Terra da rua Colômbia

061-00000_08859 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano à 

direita, fachada de edificação; Posto Cacique na Av. 

Tamoios

061-00000_08860 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano à 

direita, fachada de edificação; Posto Cacique na Av. 

Tamoios

061-00000_08861 fotografia

Fotografia, colorida, vista panorâmica de via pública; em 

primeiro plano veículo na cor preta; Av. Tamoios

061-00000_08862 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, árvores dispostas em linha reta imagem da rua 

Aimorés

061-00000_08863 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; em primeiro à esquerda grupo de 

pessoas; Trecho da rua Aimorés

061-00000_08864 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada com árvores dispostas em linha 

reta no centro; rua Aimorés



061-00000_08865 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao fundo à direita edificação de três 

pavimentos; rua Aimorés

061-00000_08866 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro à esquerda automóvel; Rua Aimorés

061-00000_08867 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública, ao centro árvores dispostas em linha reta; rua 

Aimorés

061-00000_08868 fotografia

Fotografia, colorida, vista panorâmica de ponte sobre 

rio; Ponte do Rio Feio

061-00000_08869 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas sobre 

ponte em construção; Ponte do rio Iacri

061-00000_08870 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de rio; rio 

Feio

061-00000_08871 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro ponte em 

madeira; Ponte na fazenda D. Quixote, Estrada Tupã - 

Rinópolis

061-00000_08872 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro ponte em 

madeira; Ponte na fazenda D. Quixote, Estrada Tupã - 

Rinópolis

061-00000_08873 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada, ao fundo à direita um veículo

061-00000_08874 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada; Estrada Tupã - Rinópolis

061-00000_08875 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de via 

pública não asfaltada, ao centro automóvel; Estrada 

Tupã - Rinópolis

061-00000_08876 fotografia

Fotografia em preto e branco à direita da imagem três 

homens, ao centro homem segurando caneta diante de 

microfone em pedestal; Inauguração da Rodovia Tupã - 

Quatá



061-00000_08878 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de cinco pessoas 

na primeira horta da cidade de tupã

061-00000_08879 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de caminhão de 

transportede madeira

061-00000_08880 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de quatro pessoas 

em fazenda de café Muritiba

061-00000_08881 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de homem com serra 

cortando árvore, crime ecologico

061-00000_08882 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de homem com serra 

cortando árvore, crime ecologico

061-00000_08883 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de homem com serra 

cortando árvore, crime ecologico

061-00000_08884 fotografia Fotografia, colorida, imagem aéra da horta municipal

061-00000_08885 fotografia Fotografia, colorida, imagem do viveiro municipal

061-00000_08886 fotografia Fotografia, colorida, imagem do viveiro municipal

061-00000_08887 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pasto e criação de boi

061-00000_08888 fotografia Fotografia, colorida, imagem de campo de plantação

061-00000_08889 fotografia Fotografia, colorida, imagem de plantação

061-00000_08890 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de mulher em 

lavoura

061-00000_08891 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de três homens segurando 

raizes

061-00000_08892 fotografia Fotografia, colorida, imagem de plantação

061-00000_08893 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pasto e criação de boi

061-00000_08894 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de aérea 

desmatada e lavoura

061-00000_08895 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de mulher em 

lavoura



061-00000_08896 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem interior da secção 

de vendas de produtos agro-pecuários, secção de 

assitência rural, exposição agropecuaria da casa do 

pequeno lavador

061-00000_08897 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de exposição na 

casa do pequeno lavador

061-00000_08898 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas na estrada municipal de quatá, na fazenda piva

061-00000_08899 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de trator em 

lavoura de algodão

061-00000_08900 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas na estrada municipal de quatá, na fazenda piva

061-00000_08901 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de exposição na 

casa do pequeno lavador

061-00000_08902 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem aérea de 

plantação agricola

061-00000_08903 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas na abertura de uma fazenda de propriedade de 

Sebastião Souza Dantas

061-00000_08904 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas na abertura de uma fazenda de propriedade de 

Sebastião Souza Dantas

061-00000_08905 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas na abertura de uma fazenda de propriedade de 

Sebastião Souza Dantas

061-00000_08906 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de aérea 

desmatada e lavoura

061-00000_08907 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de aérea 

desmatada e lavoura

061-00000_08908 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de grupo de 

pessoas e cavalos na chegada do sítio do sr. Sebastião 

Souza Dantas



061-00000_08909 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de homens e 

sacas da colheita de ameindoin na aldeia vanuíre

061-00000_08910 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de 

imigrantejaponesa mostrando colheita de amendoin

061-00000_08911 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de caminhonetes 

com sacas da safra de algodão

061-00000_08912 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de caminhonetes 

com sacas da safra de algodão

061-00000_08913 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de caminhonetes 

com sacas da safra de algodão

061-00000_08914 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de homens na 

abertura de fazenda de propriedade de sebstião souza 

dantas

061-00000_08915 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de homens na 

abertura de fazenda de propriedade de sebstião souza 

dantas

061-00000_08916 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de derrubada de 

figueira gigante

061-00000_08917 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de cinco pessoas 

na primeira horta da cidade de tupã

061-00000_08918 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da inaguração do 

hotel canaan

061-00000_08919 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens em 

acampamento da Fazenda do Sr. Sebastião de Souza 

Dantas, Tupã

061-00000_08920 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de quatro pessoas 

em fazenda de café Muritiba

061-00000_08921 fotografia Fotografia em preto e branco imagem de campo e olaria

061-00000_08922 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de caminhão de 

transportede madeira



061-00000_08923 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de caminhão 

transportando tronco de madeira

061-00000_08924 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da av. tamoios 

vendo-se caminhões da firma de importação e 

exportação de bebida

061-00000_08925 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de quatro pessoas 

sobre tronco de árvore

061-00000_08926 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de 

caminhonetetransportando tronco de madeira

061-00000_08927 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de homem com 

pá na colheita de amendoin

061-00000_08928 fotografia Fotografia em preto e branco imagem de pé de café

061-00000_08929 fotografia Fotografia em preto e branco imagem de pé de café

061-00000_08930 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de plantação de 

algodão

061-00000_08932 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do primeiro grupo 

escolar de tupã, EE Bartira em um desfile comemorativo

061-00000_08933 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da primeira escola 

de Tupã, EEPG Bartira

061-00000_08934 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

colégio nossa senhora auxiliadora

061-00000_08935 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar de tupã

061-00000_08936 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da primeira 

formatura da escola de cortee costura "Nossa Senhora 

Aparecida"

061-00000_08937 fotografia Fotografia, colorida, imagem da antiga escola bartira

061-00000_08938 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem dos licenciados do 

ginásio municipal de tupã



061-00000_08939 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do antigo prédio 

do colégio nossa senhora auxiliadora na av tamoios com 

ubirajaras

061-00000_08940 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da segunda sede 

de madeira da Esc. Tec. Comécio Buarque de Macedo

061-00000_08941 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de reunião de professores 

no TTC

061-00000_08942 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de formatura no 

colégio joaquim abarca

061-00000_08943 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de formatura no 

colégio joaquim abarca

061-00000_08944 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de formatura no 

colégio joaquim abarca

061-00000_08945 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do colégio nossa 

senhora auxiliadora

061-00000_08946 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de menina em festa junina 

da EE Bartira

061-00000_08947 fotografia Fotografia, colorida, imagem do coral da escola objetivo

061-00000_08948 fotografia Fotografia, colorida, imagem da escola India Vanuire

061-00000_08949 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da faculdade de 

filosofia

061-00000_08950 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de estudantes do 

grupo escolar bairro do Ivanheri

061-00000_08951 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da faculdade de 

educação física

061-00000_08952 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do segundo grupo 

escolar na av tapuias

061-00000_08953 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do antigo ginásio 

AAART, na av tamoios

061-00000_08954 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da Faculdade de 

direito



061-00000_08955 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da Faculdade de 

filosofia, ciência e letras na rua tapajós

061-00000_08956 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio e fusca 

estacionado

061-00000_08957 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do segundo grupo 

escolar de Tupã na av tapuias

061-00000_08958 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do colégio 

Buarque de Macedo

061-00000_08959 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

instituto de educação

061-00000_08960 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da Escola Tecnia 

de Comercio Conselheiro Buarque de Macedo

061-00000_08961 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da EE Dr Lelio A 

Toledo Piza

061-00000_08962 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de estudantes do 

Colégio Seletivo em oficia de pascoa

061-00000_08963 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem montada da 

escola anísio carneiro, na rua chavantes

061-00000_08964 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de prédio na rua 

chavantes

061-00000_08965 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da EE India 

Vanuire

061-00000_08966 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do antigo prédio 

da EE Joaquim Abarca

061-00000_08967 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de rainha e 

princesas e de desfile de carros alegoricos

061-00000_08968 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio da 

FADAP

061-00000_08969 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do colégio n.s 

auxiliadora



061-00000_08970 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de mulher em 

formatura da EE India Vanuire

061-00000_08971 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar de tupã

061-00000_08972 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar bartira

061-00000_08973 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar bartira em construção

061-00000_08974 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar bartira

061-00000_08975 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar de tupã

061-00000_08976 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar de tupã

061-00000_08977 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar de tupã - Bartira

061-00000_08978 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar de tupã - Bartira

061-00000_08979 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de prédio com 

faixa "o professorado está de luto"

061-00000_08980 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de prédio com 

faixa "o professorado está de luto"

061-00000_08981 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de estudantes da 

primeira escola mista de tupã, localizada na rua guaranis

061-00000_08982 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de estudantes da 

escola japonesa de tupã

061-00000_08983 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de estudantes da 

escola japonesa de tupã

061-00000_08984 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de Florida de 

Campos Rodrigues, a primeira professora de Tupã



061-00000_08985 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de Tobias 

Rodrigues segurando arma, o primeiro professor de tupã

061-00000_08986 fotografia

Fotografia em preto e brancoretrato de Tobias 

Rodrigues, o primeiro professor de tupã

061-00000_08987 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de Florida de 

Campos Rodrigues, a primeira professora de Tupã

061-00000_08988 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

grupo escolar bartira

061-00000_08989 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da formatura do 

colégio dom bosco

061-00000_08990 fotografia

Fotografia, colorida, do antigo prédio da escola bartira, 

hoje diretoria de ensino

061-00000_08991 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio da 

Escola Técnica de Comércio

061-00000_08992 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de pessoas 

reunidas no lançamento da pedra inicial das obras da 

escola industrial de tupã

061-00000_08993 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de pessoas 

reunidas no lançamento da pedra inicial das obras da 

escola industrial de tupã

061-00000_08994 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de retratos dos 

formandos de 1945 do grupo escolar de tupã

061-00000_08995 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da formatura da 

escola de cortee costura Nossa Senhora Aparecida

061-00000_08996 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da primeira turma 

de concluientes do curso ginásio no colégio dom bosco

061-00000_08997 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da primeira turma 

de concluientes do curso ginásio no colégio dom bosco



061-00000_08998 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de pessoas no 

lançamento da pedra inicial das obras da escola 

industrial de tupã

061-00000_08999 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de retratos dos 

formandos de 1945 do grupo escolar de tupã

061-00000_09000 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de licenciados do 

curso ginásio no colégio dom bosco

061-00000_09001 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio da EE 

Bartira

061-00000_09002 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

colégio dom bosco

061-00000_09004 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de três pessoas 

atrás de mesa na semana do índio

061-00000_09005 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Museu 

Indias Vanuire

061-00000_09006 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Museu 

Indias Vanuire

061-00000_09007 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço expositivo do 

Museu India Vanuire

061-00000_09008 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço expositivo do 

Museu India Vanuire; História das Eleições

061-00000_09009 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço expositivo do 

Museu India Vanuire; História das Eleições

061-00000_09010 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço expositivo do 

Museu India Vanuire; História das Eleições

061-00000_09011 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço expositivo do 

Museu India Vanuire; História das Eleições



061-00000_09012 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do espaço expositivo do 

Museu India Vanuire; História das Eleições

061-00000_09013 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem grupo do conselho 

do museu no dia de inauguração do museu no prédio 

marajorada

061-00000_09014 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem grupo do conselho 

do museu no dia de inauguração do museu no prédio 

marajorada

061-00000_09015 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem grupo do conselho 

do museu no dia de inauguração do museu no prédio 

marajorada

061-00000_09016 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem grupo do conselho 

do museu no dia de inauguração do museu no prédio 

marajorada

061-00000_09017 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de Luiz de Souza 

Leão no dia de inauguração do museu no prédio 

marajorada

061-00000_09018 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem grupo do conselho 

do museu no dia de inauguração do museu no prédio 

marajorada

061-00000_09019 fotografia

Fotografia, colorida, imagem grupo de pessoas no 

lançamento do selo exposição no antigo museu no 

prédio marajoara

061-00000_09020 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da cabeça reduzida dos 

índios jivaros

061-00000_09021 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Museu 

Indias Vanuire

061-00000_09022 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de padre no dia 

de inauguração do Museu India Vanuire no prédio 

marajoara

061-00000_09023 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Museu 

Indias Vanuire



061-00000_09024 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Museu 

Indias Vanuire

061-00000_09025 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Museu 

Indias Vanuire

061-00000_09026 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de cocar em exposição no 

museu india vanuire

061-00000_09027 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de espaço 

expositivo do Museu India Vanuire

061-00000_09028 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de escultura folclorica em 

madeira; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09029 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de ave taxidermizada; 

Acervo do museu india vanuire

061-00000_09030 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de cesto indigena; Acervo 

do museu india vanuire

061-00000_09031 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de coifa, objeto plumário 

para adorno de cabeça; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09032 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de canoa e espaço 

expotivo; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09033 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de canoa e espaço 

expotivo; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09034 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de igaçaba (urna em 

cerâmica); Acervo do museu india vanuire

061-00000_09035 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de canoa e espaço 

expotivo; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09036 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de igaçaba (urna em 

cerâmica); Acervo do museu india vanuire

061-00000_09037 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de vitrina expositiva com 

cocar, diadema, e adornos plumários indigenas; Acervo 

do museu india vanuire

061-00000_09038 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de banco indigena de 

madeira; Acervo do museu india vanuire



061-00000_09039 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de cocar em vitrina 

expositiva; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09040 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de kokron caingang; 

Acervo do museu india vanuire

061-00000_09041 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de bilha em cerâmica 

kadiweu; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09042 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de três bonecas licocós; 

Acervo do museu india vanuire

061-00000_09043 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de jarro em cerâmica; 

Acervo do museu india vanuire

061-00000_09044 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de igaçaba (urna em 

cerâmica); Acervo do museu india vanuire

061-00000_09045 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de canoa e espaço 

expotivo; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09046 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de banco indigena de 

madeira; Acervo do museu india vanuire

061-00000_09047 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem interna de sala do 

engenho morenos em Pernambuco

061-00000_09048 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do engenho 

morenos em Pernambuco

061-00000_09049 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do engenho 

morenos em Pernambuco

061-00000_09050 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do engenho 

morenos em Pernambuco

061-00000_09051 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do engenho 

morenos em Pernambuco

061-00000_09052 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de igreja do 

engenho morenos em Pernambuco

061-00000_09053 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de igreja do 

engenho morenos em Pernambuco

061-00000_09054 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do jardim 

Botânico de Recife

061-00000_09055 fotografia Fotografia em preto e branco imagem de Olinda



061-00000_09056 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da ponteBuarque 

de Macedo, Recife antigo

061-00000_09057 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do Teatro Santa 

Izabel, Recife Antigo

061-00000_09058 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da ponteSanta 

Isabel e da Ponteda Maxombomba, Recife Antigo

061-00000_09059 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de Varzea no 

Recife Antigo

061-00000_09060 fotografia Fotografia em preto e branco imagem da ponteBoa Vista

061-00000_09061 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da Igreja da 

Penha, Recife Antigo

061-00000_09062 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do palacio do 

café, São Paulo

061-00000_09063 fotografia Fotografia em preto e branco imagem da PonteGiratória

061-00000_09064 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da PonteMaurício 

de Nassau, Recife

061-00000_09065 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da Praça Nossa 

Senhora do Carmo, Olinda

061-00000_09066 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem panorâmica do 

Recife Antigo

061-00000_09067 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da 

ponteDuarteCoelho, Recife

061-00000_09068 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da rua Barão da 

Vitória (Rua Nova), Recife Antigo

061-00000_09069 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da faculdade de 

direito de recife

061-00000_09070 fotografia Livreto em papel, com fotografias de Marília

061-00000_09071 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de índios na cidade de 

Bastos

061-00000_09072 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da praça da 

independencia, em Recife



061-00000_09073 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do Porto do Recife 

Antigo

061-00000_09074 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do Porto do Recife 

Antigo

061-00000_09075 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da praça da 

independencia, em Recife

061-00000_09076 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da praça da 

independencia, em Recife

061-00000_09077 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de interior de 

igreja

061-00000_09078 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de mosteiro de 

São Pedro

061-00000_09079 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da Igreja da Bvoa 

Vista, Recife Antigo

061-00000_09080 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio 

Martinelli, São Paulo

061-00000_09081 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do clube 

portugues em Recife

061-00000_09082 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da igreja da sé, 

em Olinda

061-00000_09083 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do novo hotel 

glória em caxambú

061-00000_09084 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da matriz de são José em 

Itajobi

061-00000_09085 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio hotel 

modelo em Parapuã

061-00000_09086 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de residencia na 

cidade de Marília

061-00000_09087 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do 

Museu Municipal Bruno Giovannetti

061-00000_09088 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do prédio de 

escola em Marília

061-00000_09089 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de residência em 

Marilia



061-00000_09090 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da avenida 

sampaio vidal, em Marília

061-00000_09091 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da cidade de 

Marília

061-00000_09092 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da cidade de 

Marília

061-00000_09093 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da fontedos 

amorés, Poços de Caldas

061-00000_09094 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do Palace Hotel, 

Poços de Caldas

061-00000_09095 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do Quisisana 

Hotel, Poços de Caldas

061-00000_09096 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do Palace Hotel, 

Poços de Caldas

061-00000_09097 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de automóvel 

estacionado em frentea residência

061-00000_09098 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de clube de 

campo Max With

061-00000_09099 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de clube de 

campo Max With

061-00000_09100 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de sino de igreja 

de Parapuã

061-00000_09101 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de sino de igreja 

de Parapuã

061-00000_09102 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de homem e 

bicicleta chinesa

061-00000_09103 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de casa construida por 

albino frias em MoteAzul Paulista, onde residia antes de 

sair de mudança para Tupã

061-00000_09104 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de residência em 

Herculândia

061-00000_09105 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de dois homens e 

cavlos na abertura da estrada entre Herculândia e 

Pontealta



061-00000_09106 fotografia Fotografia, colorida, imagem de prédio em Herculândia

061-00000_09107 fotografia Fotografia, colorida, imagem de prédio em Herculândia

061-00000_09108 fotografia Fotografia, colorida, imagem de prédio em Herculândia

061-00000_09109 fotografia Fotografia, colorida, imagem de igreja em Herculândia

061-00000_09110 fotografia Fotografia, colorida, imagem de prédio em Herculândia

061-00000_09111 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de residência em 

Herculândia

061-00000_09112 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do Palacio da 

Justiça, Recife

061-00000_09113 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da praia de Boa 

Viagem, Recife

061-00000_09114 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da igreja N. 

Senhora do Carmo, Recife

061-00000_09115 fotografia Fotografia em preto e branco imagem de praia

061-00000_09116 fotografia Fotografia em preto e branco imagem de praia

061-00000_09117 fotografia Fotografia em preto e branco imagem da praia do Leblon

061-00000_09118 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de residência ao 

fundo monte

061-00000_09119 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do convento de 

são francisco, Olinda

061-00000_09120 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da estação 

central, no recife antigo

061-00000_09121 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da vista chineza, 

Rio de Janeiro

061-00000_09122 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da sala de 

refeições do hotel cabeçudas

061-00000_09123 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de familia em 

praia



061-00000_09124 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de familia em 

praia

061-00000_09125 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do hospital santa 

isabel, blumenau

061-00000_09126 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem aérea da cidade 

de blumenau

061-00000_09127 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de residencia na 

cidade de Blumenau

061-00000_09128 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de pontena 

cidade de Blumenau

061-00000_09129 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de casas 

comerciais na cidade de Blumenau

061-00000_09130 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem aérea da cidade 

de blumenau

061-00000_09131 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de residencia na 

cidade de Blumenau

061-00000_09132 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de residencia na 

cidade de Blumenau

061-00000_09133 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do salto do 

Itapura, Tietê

061-00000_09134 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de cachoeira 

Urubú-pungá, no rio Paraná

061-00000_09135 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem do salto do 

Itapura, Tietê

061-00000_09136 fotografia Fotografia em preto e branco imagem de rio

061-00000_09137 fotografia Fotografia em preto e branco imagem aérea de cidade

061-00000_09138 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de chafariz e 

igreja

061-00000_09139 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de árvore 

mangueira da cidade de Itaboji

061-00000_09140 fotografia Fotografia em preto e branco imagem aérea de cidade



061-00000_09141 fotografia Fotografia em preto e branco imagem aérea de cidade

061-00000_09142 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de prédio com 

chaminé

061-00000_09143 fotografia Fotografia em preto e branco imagem aérea de cidade

061-00000_09144 fotografia Fotografia, colorida, imagem de igreja

061-00000_09145 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem de igreja de 

Milano

061-00000_09146 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da PonteD. Luis I 

na cidade de Porto, Portugal

061-00000_09147 fotografia

Fotografia em preto e branco imagem da casa do 

Moreno, freguesia de S. Miguel de Rans na Arrifania de 

Souza, Comarca de Penafiel, Portugal

061-00000_09148 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal com imagem da Piscina 

Marajoara

061-00000_09149 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Portão do Estadio 

Municipal

061-00000_09150 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Portão do Estadio 

Municipal

061-00000_09151 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal, com imagem do Cine 

Tupã

061-00000_09152 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de menina praticando 

ginastica olimpica

061-00000_09153 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de menina praticando 

ginastica olimpica

061-00000_09154 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Cinema qua havia na 

Praça da Bandeira

061-00000_09155 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09156 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Ginasio 

Estadual de Parapuã

061-00000_09157 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Clube de 

Campo de Marcos Wilt



061-00000_09158 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Tupã Tenis Clube

061-00000_09159 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Casa de Portugal

061-00000_09160 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Tupã Tenis Clube

061-00000_09161 fotografia Fotografia, colorida, imagem da lateral do ginásio

061-00000_09162 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Portão do Estadio 

Municipal

061-00000_09163 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do 

EsporteClube Heliar

061-00000_09164 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Parque e 

Campo de Futebol

061-00000_09165 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração da sede do Clube Marajoara

061-00000_09166 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

fantasiadas, em espetáculo circense

061-00000_09167 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

fantasiadas, em espetáculo circense

061-00000_09168 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

fantasiadas, em espetáculo circense

061-00000_09169 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

fantasiadas, em espetáculo circense

061-00000_09170 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

fantasiadas, em espetáculo circense

061-00000_09171 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Casa de Cultura Altino 

Martinez

061-00000_09172 fotografia Fotografia, colorida, imagem da lateral do ginásio

061-00000_09173 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da lateral do ginásio Elias 

Kenaifes

061-00000_09174 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_09175 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

assistindo a jogo

061-00000_09176 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem do Cine Tupã



061-00000_09177 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de banda 

marcial

061-00000_09178 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

com instrumentos musicais , na visita do Jaz de Rinópolis

061-00000_09179 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

com instrumentos musicais , na visita do Jaz de Rinópolis

061-00000_09180 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de banda e 

escoteiros em coreto

061-00000_09181 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

fantasiadas em bloco de carnaval

061-00000_09182 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do cantor 

Luiz Fabiano

061-00000_09183 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelistas

061-00000_09184 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelistas

061-00000_09185 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Cine Potiguaras

061-00000_09186 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal,com imagem da piscina 

Marajoara

061-00000_09187 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal com imagem do Cine 

Tupã

061-00000_09188 fotografia Fotografia, colorida, tipo postal do Cine Tupã

061-00000_09189 fotografia Fotografia, colorida, imagem do céu

061-00000_09190 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelista

061-00000_09191 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelista

061-00000_09192 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09193 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09194 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09195 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09196 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09197 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

aeromodelistas

061-00000_09198 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo



061-00000_09199 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09200 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09201 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09202 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09203 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09204 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09205 fotografia Fotografia, colorida, imagem de aeromodelo

061-00000_09206 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas em 

festa de Santo Rei

061-00000_09207 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal com imagem aérea do 

Tupã Country Club

061-00000_09208 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal com imagem aérea do 

Tupã Country Club

061-00000_09209 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal com imagem aérea do 

Tupã Country Club

061-00000_09210 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal com imagem aérea do 

Tupã Country Club

061-00000_09211 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

basquete

061-00000_09212 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal, com imagem 

de pessoas no Clube Marajoara

061-00000_09213 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem d epessoas 

em jantar no Marajoara

061-00000_09214 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em festa na 

cidade

061-00000_09215 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Cine Tupã

061-00000_09216 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas , 

ao centro as bendeiras do Brasil e do Japão

061-00000_09217 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do estádio de 

futebol



061-00000_09218 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

recorte de papel datilografado colado e manchas; 

Imagem do portão principal do estádio municipal de 

Tupã.

061-00000_09219 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com escrita. Imagem de 

árvores e placa ao centro.

061-00000_09220 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com amarelamento e 

escrita. Em primeiro plano sete pessoas de costas diante 

de Imagem de jogo de futebol, pessoas perfiladas e 

árvores ao fundo.

061-00000_09221 fotografia Cópia de Fotografia Preto e Branco

Cópia de fotografia em preto e branco com 

amarelamento e escrita. Em primeiro plano sete pessoas 

de costas diante de Imagem de jogo de futebol, pessoas 

perfiladas e árvores ao fundo.

061-00000_09222 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com escrita; Em primeiro 

plano gramado e ao fundo multidão. Imagem de jogo de 

futebol.

061-00000_09223 fotografia Fotografia Preto e Branco

Cópia de fotografia em preto e branco com escrita; Em 

primeiro plano gramado e ao fundo multidão. Imagem 

de jogo de futebol.

061-00000_09224 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com escrita. Grupo de Seis 

homens perfilados em pé e cinco abaixados. Ao centro, 

homem abaixado com bola no pé. Imagem de time de 

futebol.

061-00000_09225 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com escrita. Onze homens 

perfilados, de lado com camista escura, shorts branco, 

meia e chuteira. Homem à esquerda com bola no pé. 

Imagem de time de futebol.

061-00000_09226 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09227 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol



061-00000_09228 fotografia

Fotografia em preto e branco colada em papel cartão, 

com imagem de time de futebol

061-00000_09229 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09230 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09231 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em festa promovida pelo Tupã Futebol Clube

061-00000_09232 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09233 fotografia Cópia da Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com imagem do primeiro 

time de futebol profissional de Tupã. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Primeiro time de futebol Profissional formado 

em 1949 da cidade de Tupã, onde se vê agachado da 

esquerda para direita sr. Clodoaldo Caran e Dené".

061-00000_09234 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09235 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09236 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09237 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em entrega de troféu

061-00000_09238 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em entrega de troféu

061-00000_09239 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em entrega de troféu

061-00000_09240 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Parque e 

Campo de Futebol

061-00000_09241 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Club 

Marajoara



061-00000_09242 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Tenis 

Clube

061-00000_09243 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal com imagem de piscina 

do clube Marajoara

061-00000_09244 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na 1a Quadra de Tenis de Tupã

061-00000_09245 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na assinatura da escritura do tereno do Tupã Tenis Clube

061-00000_09246 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração da sede social do Clube Marajoara

061-00000_09247 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração da sede social do Clube Marajoara

061-00000_09248 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração da sede social do Clube Marajoara

061-00000_09249 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

Do Tenis Clube

061-00000_09250 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Clube Marajoara

061-00000_09251 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da sede 

social do Tupã Tenis Clube

061-00000_09252 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na sede social do Clube Ouro Branco

061-00000_09253 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do portão 

principal do estádio municipal de Tupã

061-00000_09254 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_09255 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frenteao portão do estádio municipal

061-00000_09256 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do portão 

principal do estádio municipal de Tupã



061-00000_09257 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

arquibancada do estádio

061-00000_09258 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a partida 

de futebol entre Tupã e Quatá

061-00000_09259 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do jogo de 

futebol entre Marilia e Tupã

061-00000_09260 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do portão 

principal do estádio municipal de Tupã

061-00000_09261 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Nelson e 

sua orquestra

061-00000_09262 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09263 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09264 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09265 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09266 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Bandeira Estrela da 

Manhã de Wilson Carneiro

061-00000_09267 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas na 

Folia de Reis

061-00000_09268 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em festa 

popular

061-00000_09269 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em festa 

popular

061-00000_09270 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em festa 

popular

061-00000_09271 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em festa 

popular

061-00000_09272 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em festa 

popular

061-00000_09273 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em festa 

popular



061-00000_09274 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de banda de 

carnaval

061-00000_09275 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Banda 

Hipa de Tupã

061-00000_09276 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Banda Jaz 

de Tupã

061-00000_09277 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Concerto 

de Tupã

061-00000_09278 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Orquestra 

Nelsno de Castro

061-00000_09279 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Banda Jaz 

de Tupã

061-00000_09280 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Banda 

Hipa de Tupã

061-00000_09281 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do portão 

principal do estádio municipal de Tupã

061-00000_09282 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09283 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09284 fotografia Fotografia, colorida, imagem de soldado

061-00000_09285 fotografia Fotografia, colorida, imagem de soldado

061-00000_09286 fotografia Fotografia, colorida, imagem de soldado

061-00000_09287 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Tiro de Guerra

061-00000_09288 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09289 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09290 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09291 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09292 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Tiro de Guerra no Patio

061-00000_09293 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoa sendo 

entrevistada

061-00000_09294 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar



061-00000_09295 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09296 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoa sendo 

entrevistada

061-00000_09297 fotografia Fotografia, colorida, imagem de soldados posando

061-00000_09298 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09299 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09300 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09301 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09302 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09303 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09304 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09305 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09306 fotografia Fotografia, colorida, imagem de soldado

061-00000_09307 fotografia Fotografia, colorida, imagem de policiais militares

061-00000_09308 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_09309 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Prefeito Carlos Messa 

dando entrevista

061-00000_09310 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de soldados 

e cadaver caído no chão

061-00000_09311 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

falgelo da guerra

061-00000_09312 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

duas bombas

061-00000_09313 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_09314 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de militares

061-00000_09315 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de guerra

061-00000_09316 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra



061-00000_09317 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09318 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09319 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09320 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09321 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09322 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09323 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09324 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09325 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09326 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

guerra

061-00000_09327 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do 3o distrito 

policial

061-00000_09328 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada da Delegacia 

da Mulher

061-00000_09329 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do batalhão 

da 8a CIA

061-00000_09330 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do batalhão 

da 8a CIA

061-00000_09331 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Oficiais da 

8a CIA

061-00000_09332 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Posto Policial de Tupã

061-00000_09333 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Oficiais da 

8a CIA



061-00000_09334 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Oficiais da 

8a CIA

061-00000_09335 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Lieb 

Regiment

061-00000_09336 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Posto Policial de Tupã

061-00000_09337 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de policiais 

com bicicletas

061-00000_09338 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de soldado

061-00000_09339 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de soldado

061-00000_09340 fotografia Fotografia Sépia com imagem de tropa militar

061-00000_09341 fotografia Fotografia Sépia com imagem de dois soldados

061-00000_09342 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batahão

061-00000_09343 fotografia

Fotografia Sépia com imagem do ultimo em dia do 

batalhão em Tupã

061-00000_09344 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09345 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09346 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09347 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09348 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09349 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09350 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09351 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército



061-00000_09352 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09353 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09354 fotografia Fotografia Sépia com imagem de batalhão do exército

061-00000_09355 fotografia Fotografia, colorida, imagem de soldado

061-00000_09356 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas se 

cumprimentando

061-00000_09357 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Dr. Carlos Messa dando 

entrevista

061-00000_09358 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de soldados em frenteao 

Tiro de Guerra

061-00000_09359 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de civis e soldados 

apertando as mãos

061-00000_09360 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em estádio

061-00000_09361 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Marechal 

Rondom

061-00000_09362 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de João 

Pedro da Veiga Miranda

061-00000_09363 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Oficiais da 

8a CIA

061-00000_09364 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 8a CIA III 

BTL 5o RI

061-00000_09365 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do 5o 

Batalhão RI

061-00000_09366 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Major 

Rondom ao lado de seu automóvel

061-00000_09367 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de policiais 

de Tupã

061-00000_09368 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Guarda 

Noturna de Tupã



061-00000_09369 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem close do 

soldado José da Cruz

061-00000_09370 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em palanque

061-00000_09371 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Grupo Krenak

061-00000_09372 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Prefeito e Primeira 

Dama na abertura de exposição Senhores da Terra

061-00000_09373 fotografia Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança

061-00000_09374 fotografia Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança

061-00000_09375 fotografia Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança

061-00000_09376 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da museóloga Beatriz 

Augusta Correa Cruz

061-00000_09377 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Indio Zequinha falando 

ao microfone

061-00000_09378 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de cocar

061-00000_09379 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de cocar

061-00000_09380 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na solenidade 

da Semana do Indio

061-00000_09381 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na solenidade 

da Semana do Indio

061-00000_09382 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na solenidade 

da Semana do Indio

061-00000_09383 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na solenidade 

da Semana do Indio

061-00000_09384 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de peça de exposição 

indigena

061-00000_09385 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na solenidade 

da Semana do Indio



061-00000_09386 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na solenidade 

da Semana do Indio

061-00000_09387 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na solenidade 

da Semana do Indio

061-00000_09388 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de Ana India

061-00000_09389 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de indios da 

aldeia Kainganf

061-00000_09390 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na aldeia India Vanuíre

061-00000_09391 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de crianças e 

padre

061-00000_09392 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de homem 

montando cavalo

061-00000_09393 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Sr. Nilo Cotui

061-00000_09394 fotografia Fotografia, colorida, imagem de india Krenak

061-00000_09395 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indios Xavante

061-00000_09396 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indios Xavante

061-00000_09397 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indios Xavante

061-00000_09398 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de homem com adorno e pintura indígena; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Indio Krenak Tepó (Mário Cecílio 

Damaceno) pintado para dança que apresentaram no 

Tupã Tenis Clube ".

061-00000_09399 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de apresentação do Dia do 

Indio

061-00000_09400 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de apresentação do Dia do 

Indio

061-00000_09401 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de apresentação do Dia do 

Indio

061-00000_09402 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do indio Zequinha dando 

entrevista



061-00000_09403 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de mulher 

segurando bebe

061-00000_09404 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de dois homens com vestimenta, adornos e 

pintura indígena, sentados em cadeira aramada. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Dois índios Krenak Tepó sendo o 

da esquerda João Batista De Oliveira e o da direita Mário 

Cecílio Damaceno, trajados e pintados para dança no 

jardim do Tupã Tênis Clube, sentados esperando o 

momento da apresentação da dança Krenak".

061-00000_09405 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na comemoração do Dia do Indio

061-00000_09406 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

indigenas

061-00000_09407 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de demonstração de 

habilidade

061-00000_09408 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de objetos da 

tribo Caingangs

061-00000_09409 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de objetos da 

tribo Caingangs

061-00000_09410 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de objetos da 

tribo Caingangs

061-00000_09411 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de objetos da 

tribo Caingangs

061-00000_09412 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de objetos da 

tribo Caingangs

061-00000_09413 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de objetos da 

tribo Caingangs

061-00000_09414 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de objetos da 

tribo Caingangs

061-00000_09415 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indigenas



061-00000_09416 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indigenas

061-00000_09417 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de indigenas

061-00000_09418 fotografia Fotografia, colorida, imagem de índio Xavante

061-00000_09419 fotografia Fotografia, colorida, imagem de índio Xavante

061-00000_09420 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indios Raingang

061-00000_09421 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indios Raingang

061-00000_09422 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indios Raingang

061-00000_09423 fotografia Fotografia, colorida, imagem de índio Xavante

061-00000_09424 fotografia Fotografia, colorida, imagem de índio Xavante

061-00000_09425 fotografia Fotografia, colorida, imagem de casa indígena

061-00000_09426 fotografia Fotografia, colorida, imagem de casa indígena

061-00000_09427 fotografia Fotografia, colorida, imagem de casa indígena

061-00000_09428 fotografia Fotografia, colorida, imagem de casa indígena

061-00000_09429 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indígenas

061-00000_09430 fotografia Fotografia, colorida, imagem de indígenas

061-00000_09431 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09432 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09433 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em solenidade 

de lançamento de selo

061-00000_09434 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09435 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na Semana do 

Indio

061-00000_09436 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09437 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na Semana do 

Indio

061-00000_09438 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09439 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena



061-00000_09440 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na Semana do 

Indio

061-00000_09441 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09442 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09443 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09444 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09445 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09446 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09447 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09448 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em 

apresentação de dança indigena

061-00000_09449 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal,com imagem 

de india

061-00000_09450 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas no Dia do Indio

061-00000_09451 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas no Dia do Indio

061-00000_09452 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas no Dia do Indio

061-00000_09453 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas no Dia do Indio

061-00000_09454 fotografia Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança

061-00000_09455 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas no palanque

061-00000_09456 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

indios em aldeia



061-00000_09457 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em aldeia

061-00000_09458 fotografia Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança

061-00000_09459 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de crianças vestidas de 

indio

061-00000_09460 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de indio Tipó ensinando a 

atrirar flechas

061-00000_09461 fotografia

Fotografia, colorida, imagem dos indios na abertura do 

Dia do Indio

061-00000_09462 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do 

casamento da india Pirula

061-00000_09463 fotografia Foto pintura tipo postal com imagem da india Vanuíre

061-00000_09464 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de casório e 

automóvel sobre ponte

061-00000_09465 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de livros 

sobre indios

061-00000_09466 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de coral da 

Escola Objetivo

061-00000_09467 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da India 

Vanuíre

061-00000_09468 fotografia

Fotografia Sépia com imagem do casamento da india 

Pirula

061-00000_09469 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

escavação arqueológica

061-00000_09470 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de eclipse 

solar

061-00000_09471 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Cacique 

Iacu

061-00000_09472 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Cacique 

Iacu

061-00000_09473 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de casal 

noivo e noiva de casamento



061-00000_09474 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de rito 

indigena

061-00000_09475 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de mulher 

segurando bebe

061-00000_09476 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de indios 

pescando

061-00000_09477 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de indios Bororó 

executando dança

061-00000_09478 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da India 

Vanuíre

061-00000_09479 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da India 

Vanuíre

061-00000_09480 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de indio com 

criança

061-00000_09481 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de Franco Montoro na 

inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09482 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de Franco Montoro na 

inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09483 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09484 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09485 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09486 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09487 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá



061-00000_09488 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09489 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09490 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09491 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09492 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09493 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09494 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09495 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09496 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09497 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09498 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá



061-00000_09499 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09500 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09501 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09502 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09503 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Franco 

Montoro na inauguração da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09504 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de placa com 

texto sobre a Histórida das eleições no Brasil

061-00000_09505 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Pref. 

Idenolphe Semeghine

061-00000_09506 fotografia

Fotografia em preto e branco com iamgem de 

setehomens vestindo terno e gravata

061-00000_09507 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem do Sr. Piva

061-00000_09508 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de painel de texto sobre 

eleições

061-00000_09509 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no dia da 

cidade

061-00000_09510 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Pref. 

Semeghine

061-00000_09511 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de João Bahis 

de S.

061-00000_09512 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de João Bahis 

de S.



061-00000_09513 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Pref. Manoel Gaspar

061-00000_09514 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de tres homens, um deles 

falando ao microfone

061-00000_09515 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Gov. Franco Montoro

061-00000_09516 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da visita do 

Min. Da educação

061-00000_09517 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na visita de Caio de Alcantara Machado

061-00000_09518 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em comício politico

061-00000_09519 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Prefeito 

Idenolphi Semeghine

061-00000_09520 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na posse do Dr. Telmo Ferreira como presidentedo 

Conselho Diretor do Rotary

061-00000_09521 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Prefeito 

Idenolphi Semeghine e Souza Leão no aniversario da 

Cidade

061-00000_09522 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Prefeito 

Idenolphi Semeghine e Souza Leão no aniversario da 

Cidade

061-00000_09523 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

discursando em palanque

061-00000_09524 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em comicio politico

061-00000_09525 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

discursando em palanque

061-00000_09526 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Pref. 

Idenolphe Semeghine assinando documento histórico

061-00000_09527 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

do Pref. Idenolphi



061-00000_09528 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Assis 

Chateaubriand na 1a Festa do Café

061-00000_09529 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em banquete

061-00000_09530 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em ato solene

061-00000_09531 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na chegada do Dr. Fernando Costa

061-00000_09532 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de nove 

homens vestindo terno e gravata

061-00000_09533 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas discursando 

em palanque

061-00000_09534 fotografia Fotografia, colorida, imagem de tres homens,

061-00000_09535 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Brasilio 

Machado Neto

061-00000_09536 fotografia

Fotografia Sépia com imagem de pessoas em estação 

ferroviária

061-00000_09537 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na chegada do Dr. Fernando Costa

061-00000_09538 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Cel. 

Franco do Val

061-00000_09539 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em bancada, Walter Nory discursando

061-00000_09540 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Euripedes 

Soares da Rocha

061-00000_09541 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de homem 

usando óculos escuros e lendo a "Folha do Povo"

061-00000_09542 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Orestes 

Quercia e diversos cidadãos

061-00000_09543 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de homem 

ao lado de Orestes Quércia

061-00000_09544 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Carivaldo 

Cansado Castanheira



061-00000_09545 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de homens 

engravatados se abraçando

061-00000_09546 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do 

embaixador Kuwajima em visita ao cafezal do Sr. Piva 

em Tupã

061-00000_09547 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de meninas a 

tres senhores sentados a frente

061-00000_09548 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da placa de inauguração 

da estrada Tupã-Quatá

061-00000_09549 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na visita do 

Dep. Cunha Bueno

061-00000_09550 fotografia Fotografia Pb com imagem do Sr. João José Ferreira

061-00000_09551 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

VicenteZamattaro ao lado de caminhonete

061-00000_09552 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Bruno 

Zoner

061-00000_09553 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

do Pref. Artur Fernandes

061-00000_09554 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de D. Izaura assinando 

livro de exposição

061-00000_09555 fotografia Fotografia Sépia com imagem do Sr. Breno de Barros

061-00000_09556 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

de aparencia oriental

061-00000_09557 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Eduardo 

Vaz

061-00000_09558 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do 1o 

prefeito de Tupã e seus funcionarios

061-00000_09559 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

um homem falando ao microfone

061-00000_09560 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

um homem entregando uma flor a uma mulher



061-00000_09561 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Pref. 

Carlito Didei Pita

061-00000_09562 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de diversas 

pessoas, dois reporteres

061-00000_09563 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Pref. 

Oscar Elias Bueno

061-00000_09564 fotografia

Fotoigrafia em preto e branco com imagem de homem 

vestindo terno e gravata sendo entrevistado

061-00000_09565 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em almoço solene

061-00000_09566 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Dr. 

Antonio Rodrigues Porto

061-00000_09567 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pesoas na 

posse do Dr. Gil Junqueira

061-00000_09568 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pesoas na 

posse do Dr. Gil Junqueira

061-00000_09569 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desembarque do Dr. Fernando Costa

061-00000_09570 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na chegada do Dr. Fernando Costa

061-00000_09571 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Pref. 

Eduardo Vaz

061-00000_09572 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da posse do 

Dr. Gil Junqueira

061-00000_09573 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na chegada do Dr. Fernando Costa

061-00000_09574 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em almoço solene

061-00000_09575 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da posse de 

Eduardo Vaz

061-00000_09576 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do 1o 

prefeito de Tupã e seus funcionarios



061-00000_09577 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Eng. 

Marcello de Oliveira Borges

061-00000_09578 fotografia

Impressão em papel, reproduzindo fotografia com 

imagem do Cel. João do Val e Alberto do Val

061-00000_09579 fotografia

Fotografia Sépia com imagem de pessoas na chegada 

do Dr. Fernando Costa

061-00000_09580 fotografia

Fotografia Sépia com imagem do 1o Prefeito de Tupã e 

seus funcionários

061-00000_09581 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no 1o aniversário do governo de Adhemar de Barros

061-00000_09582 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de politicos 

fazendo comício

061-00000_09583 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de homem 

vestindo terno e gravata

061-00000_09584 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Sr. 

Antenor de Barros Leite

061-00000_09585 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na 1a Festa do Café

061-00000_09586 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na posse do Sr. Idenolphi Semeghini

061-00000_09587 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na posse do Sr. Idenolphi Semeghini

061-00000_09588 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em ato solene

061-00000_09589 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no movimento da campanha politica do Sr. Oscar Bueno

061-00000_09590 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Sr. 

Semeghine

061-00000_09591 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Pref. 

Eduardo Vaz

061-00000_09592 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Jamil 

Dualibi



061-00000_09593 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Pref. Manoel Gaspar

061-00000_09594 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Pref. José 

Lemes Soares

061-00000_09595 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de João do 

Val

061-00000_09596 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da diretoria 

do Clube Marajoara

061-00000_09597 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Gov. 

Laudo Natel

061-00000_09598 fotografia Fotografia, colorida, imagem aérea de Tupã

061-00000_09599 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Sr. Luiz de 

Souza Leão

061-00000_09600 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de D. Nair 

Ghidini

061-00000_09601 fotografia Fotografia, colorida, imagem dos ex-combatentes de 32

061-00000_09602 fotografia Fotografia, colorida, imagem dos ex-combatentes de 32

061-00000_09603 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Marechal 

Rondom

061-00000_09604 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Marechal 

Rondom

061-00000_09605 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Dep. 

Cunha Bueno

061-00000_09606 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da chegada 

de D. Henrique Cesar Mourão

061-00000_09607 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da chegada 

de D. Henrique Cesar Mourão

061-00000_09608 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na chegada do Dr. Fernando Costa

061-00000_09609 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

pessoas em campo de futebol



061-00000_09610 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de homem falando ao 

microfone

061-00000_09611 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de aeromodelista em 

estadio

061-00000_09612 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de desfile

061-00000_09613 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de desfile

061-00000_09614 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de estrada 

de terra

061-00000_09615 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile

061-00000_09616 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile

061-00000_09617 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile

061-00000_09618 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile

061-00000_09619 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile

061-00000_09620 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile

061-00000_09621 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile

061-00000_09622 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em desfile

061-00000_09623 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em desfile

061-00000_09624 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09625 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09626 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09627 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09628 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09629 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile



061-00000_09630 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09631 fotografia Fotografia, colorida, com imagens de desfile no estádio

061-00000_09632 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09633 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09634 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09635 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09636 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile

061-00000_09637 fotografia Fotografia, colorida, com imagens de desfile no estádio

061-00000_09638 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no dia da 

cidade

061-00000_09639 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no dia da 

cidade

061-00000_09640 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no dia da 

cidade

061-00000_09641 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no dia da 

cidade

061-00000_09642 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no dia da 

cidade

061-00000_09643 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no dia da 

cidade

061-00000_09644 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas no dia da 

cidade

061-00000_09645 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de desfile

061-00000_09646 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em inauguração

061-00000_09647 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de escoteiros 

em museu

061-00000_09648 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Juventude 

Brasileira

061-00000_09649 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pesoas 

em ato cívico



061-00000_09650 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile da Juventude Brasileira

061-00000_09651 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile da Juventude Brasileira

061-00000_09652 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de crianças 

em festa escolar

061-00000_09653 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em desfile

061-00000_09654 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de desfile de 

alunos do Ginasio D. Bosco

061-00000_09655 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de desfile de 

alunos do Ginasio D. Bosco

061-00000_09656 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em desfile

061-00000_09657 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

automóvel em desfile

061-00000_09658 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

automóvel em desfile

061-00000_09659 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no desfile da Juventude Brasileira

061-00000_09660 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Juventude 

Brasileira

061-00000_09661 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Creação 

do Prefeito

061-00000_09662 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

inauguração da Casa do Pequeno Lavrador

061-00000_09663 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Creação 

do Prefeito

061-00000_09664 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em comemoração

061-00000_09665 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em celebração

061-00000_09666 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Creação 

do Prefeito



061-00000_09667 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da posse da 

diretoria da Ass. Com.

061-00000_09668 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da posse da 

diretoria da Ass. Com.

061-00000_09669 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de ato solene

061-00000_09670 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de populares 

em manifestação pelo Estado Novo

061-00000_09671 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da festa da 

Instalação do Municipio de Tupã

061-00000_09672 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração do Banespa

061-00000_09673 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de diversas 

pessoas em campo aberto

061-00000_09674 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de comitiva 

chefiada pelo Pref. José Lemes

061-00000_09675 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em banquete

061-00000_09676 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em banquete

061-00000_09677 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na recepção ao Dr. Fernando Costa

061-00000_09678 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração do Banespa

061-00000_09679 fotografia Fotografia, colorida, imagem de D. Izaura e autoridades

061-00000_09680 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de Jesus Guimarães e 

Paulo José

061-00000_09681 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de Katia Silveira e a 

Primeira Dama

061-00000_09682 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de Paulo José e Roberto 

Kawasaki

061-00000_09683 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de D. Tamimi e D. Isaura 

na Casa de Portugal



061-00000_09684 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Pref. Manoel Gaspar 

em visita ao museu

061-00000_09685 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Vice Prefeito Florentino

061-00000_09686 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de Adriano Rigoldi falanod 

ao microfone

061-00000_09687 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas trocando 

presentes

061-00000_09688 fotografia Fotografia, colorida, imagem de apresentação de dança

061-00000_09689 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09690 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09691 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09692 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09693 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em desfile no 

campo de futebol

061-00000_09694 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas em desfile no 

campo de futebol

061-00000_09695 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em banquete

061-00000_09696 fotografia Fotografia, colorida, imagem da visita do Embaixador

061-00000_09697 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da recepção a D. Lilam 

Covas

061-00000_09698 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09699 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09700 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09701 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09702 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene



061-00000_09703 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09704 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09705 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09706 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09707 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09708 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09709 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09710 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09711 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09712 fotografia Fotografia, colorida, imagem de pessoas em ato solene

061-00000_09713 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no banqueteem homenagem ao Sr. Luiz de Souza Leão

061-00000_09714 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na entrega do diploma do Municipio de Maior Progresso

061-00000_09715 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de ilustes na 

Inauguração de retratos na prefeitura

061-00000_09716 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração da 1a Estação Rodoviária de Tupã

061-00000_09717 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na Instalação do municipio



061-00000_09718 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no oferecimento da bandeira ao Pres. Getulio Vargas

061-00000_09719 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em banquete

061-00000_09720 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no oferecimento da bandeira ao Pres. Getulio Vargas

061-00000_09721 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração do Correio

061-00000_09722 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração de bebedouro

061-00000_09723 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na entrega do diploma do Municipio de Maior Progresso

061-00000_09724 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na entrega do diploma do Municipio de Maior Progresso

061-00000_09725 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na entrega do diploma do Municipio de Maior Progresso

061-00000_09726 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no aeroporto

061-00000_09727 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no Concerto de Tupã

061-00000_09728 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na chegada do lastro

061-00000_09729 fotografia Fotografia Sépia com imagem de pessoas em banquete

061-00000_09730 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em churrasco

061-00000_09731 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas na 

comemoração da imigração japonesa



061-00000_09732 fotografia Fotografia Sépia com imagem de pessoas em banquete

061-00000_09733 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em ato solene

061-00000_09734 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em desfile

061-00000_09735 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

no 1o aniversário do governo de Adhemar de Barros

061-00000_09736 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em desfile

061-00000_09737 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de diretores 

da Assoc. Com.

061-00000_09738 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

colonos em Varpa

061-00000_09739 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

pessoas a beira do rio

061-00000_09740 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

casa construida em Varpa

061-00000_09741 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

pessoas em caminhonete

061-00000_09742 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

trabalhadores no campo

061-00000_09743 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

trabalhadores no campo

061-00000_09744 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de famila, 

carroça a frentede igreja

061-00000_09745 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

trabalhadores no campo

061-00000_09746 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

trabalhadores no campo

061-00000_09747 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal, com imagem 

de dois homens caçando



061-00000_09748 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

trabalhadores no campo

061-00000_09749 fotografia

Fotomontagem com imagem de 34 casas de pioneiros 

da região

061-00000_09750 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com panorama 

de Palma

061-00000_09751 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

pontesobre rio

061-00000_09752 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

trabalhadores no campo

061-00000_09753 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

pessoas na inauguração do Hospital em Varpa

061-00000_09754 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

trabalhadores no campo

061-00000_09755 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem de 

casa construida em Varpa

061-00000_09756 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de outras 

fotografias

061-00000_09757 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

sentadas em pontesobre cachoeira

061-00000_09758 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de uma casa

061-00000_09759 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

casa

061-00000_09760 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do portão da igreja em 

Varpa

061-00000_09761 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da padaria na fazenda de 

Palma

061-00000_09762 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09763 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma



061-00000_09764 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09765 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09766 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09767 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09768 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09769 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09770 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09771 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09772 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09773 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09774 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09775 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09776 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09777 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09778 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09779 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09780 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma



061-00000_09781 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09782 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09783 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09784 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fazenda de Palma

061-00000_09785 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Semana do Indio

061-00000_09786 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Semana do Indio

061-00000_09787 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Semana do Indio

061-00000_09788 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Semana do Indio

061-00000_09789 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Semana do Indio

061-00000_09790 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Semana do Indio

061-00000_09791 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Semana do Indio

061-00000_09792 fotografia Fotografia, colorida, imagem da Semana do Indio

061-00000_09793 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09794 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09795 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09796 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09797 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09798 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09799 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09800 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09801 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz



061-00000_09802 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09803 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09804 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09805 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09806 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09807 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09808 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09809 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09810 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09811 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da primeira 

procissão religiosa em Tupã

061-00000_09812 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da primeira 

missa realizada em Tupã

061-00000_09813 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em procissão

061-00000_09814 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09815 fotografia Fotografia, colorida, imagem da festa de Sto Antonio

061-00000_09816 fotografia Fotografia, colorida, imagem da festa de Sto Antonio

061-00000_09817 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Ginasio de 

Tupã

061-00000_09818 fotografia Fotografia, colorida, imagem da festa de Sto Antonio



061-00000_09819 fotografia

Fotografia Sépia com imagem de pessoas frenteao 

escritório da empresa Melhoramentos Alta Paulista

061-00000_09820 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Igreja de 

N. Sra. De Fátima

061-00000_09821 fotografia

Fotografia Sépia com imagem de pessoas frenteao 

escritório da empresa Melhoramentos Alta Paulista

061-00000_09822 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do começo 

das obras da Matrz de São Pedro

061-00000_09823 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de maquina 

de arroz

061-00000_09824 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea do Posto Cacique

061-00000_09825 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea da 

demolição do Posto Cacique

061-00000_09826 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem aérea da 

demolição do Posto Cacique

061-00000_09827 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em frenteao Posto Cacique

061-00000_09828 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a Casa 

Comercial

061-00000_09829 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na Pedra Inaugural da Assoc. Com.

061-00000_09830 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1a 

máquina de beneficio de arroz

061-00000_09831 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

das Casas Pernambucanas

061-00000_09832 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea do Posto Cacique

061-00000_09833 fotografia Fotografia Sépia com imagem do Posto Cacique

061-00000_09834 fotografia Fotografia Sépia com imagem do Posto Cacique

061-00000_09835 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da posse da 

diretoria da Ass. Com.



061-00000_09836 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Posto 

Cacique

061-00000_09837 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Posto 

Cacique

061-00000_09838 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Posto 

Cacique

061-00000_09839 fotografia Fotografia Sépia com imagem do Posto Cacique

061-00000_09840 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

automóveis na inauguração da Estação Rodoviária

061-00000_09841 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

arquibancada do estádio

061-00000_09842 fotografia

Fotografia, colorida, tipo postal com imagem do 

aeroporto municipal

061-00000_09843 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas e 

aeronave

061-00000_09844 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem da "Tia Zefa"

061-00000_09845 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem da "Tia Zefa"

061-00000_09846 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em festa de carnaval

061-00000_09847 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Rua 

Aimorés

061-00000_09848 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Rua 

Aimorés

061-00000_09849 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

na inauguração do Hotel Tamoios

061-00000_09850 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_09851 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_09852 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã



061-00000_09853 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de campo de 

futebol

061-00000_09854 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_09855 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_09856 fotografia Fotografia em preto e branco com imagem de praça

061-00000_09857 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_09858 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_09859 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_09860 fotografia

Fotopintura colorida com imagem da prefeitura 

municipal

061-00000_09861 fotografia Fotopintura colorida com imagem da Piscina Marajoara

061-00000_09862 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da residencia 

do prefeito

061-00000_09863 fotografia Fotopintura colorida com imagem da Av. Tamoios

061-00000_09864 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da vista 

aérea de Tupã

061-00000_09865 fotografia

Fotopintura colorida com imagem da construção da 

Igreja Matriz

061-00000_09866 fotografia Fotopintura colorida com imagem da Av. Tamoios

061-00000_09867 fotografia Fotopintura colorida com imagem do Cine Tupã

061-00000_09868 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de prefeitos 

em reunião

061-00000_09869 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em construção

061-00000_09870 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de Jamil 

Dualibi e Getulio Vargas



061-00000_09871 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Matriz S. 

Pedro

061-00000_09872 fotografia

Fotomontagem em preto e branco com imagem de 4 

lugares de Tupã

061-00000_09873 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de time de 

futebol

061-00000_09874 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Igreja 

Matriz S. Pedro

061-00000_09875 fotografia Fotopintura colorida com imagem da Av. Tamoios

061-00000_09876 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Av. Tamoios enfeitada 

para Natal

061-00000_09877 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Av. 

Tamoyos

061-00000_09878 fotografia

Fotografia em preto e branco tipo postal com imagem da 

Av. Tamoios

061-00000_09879 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Av. 

Tamoios

061-00000_09880 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Av. 

Tamoios

061-00000_09881 fotografia Fotopintura colorida com imagem da Av. Tamoios

061-00000_09882 fotografia Fotografia, colorida, com vista aérea da Cohab

061-00000_09883 fotografia Fotografia, colorida, com vista aérea da Cohab

061-00000_09884 fotografia Fotografia, colorida, com vista aérea da Cohab

061-00000_09885 fotografia Fotografia, colorida, com vista aérea da Cohab

061-00000_09886 fotografia Fotografia, colorida, com vista aérea da Cohab

061-00000_09887 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano crinaça indígena 

e ao fundo edificação em palha; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09888 fotografia

Fotografia, colorida, à direita mulher de óculos 

abraçando mulher indígena; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09889 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano garota indígena, 

ao fundo folhagens; Índios da Reserva São Marcos (MT)



061-00000_09890 fotografia

Fotografia, colorida, gaqrota indígena com ave de 

grande porte nas mãos, Índios da Reserva São Marcos 

(MT)

061-00000_09891 fotografia

Fotografia, colorida, índio com adornos na cabeça e no 

pescoço; Índios da Reserva de São Marcos (MT)

061-00000_09892 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de indígenas, à direita 

indígena com objeto em palha junto ao corpo; Índios da 

Reserva de São Marcos (MT)

061-00000_09893 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de crianças indígenas; Índios 

da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09894 fotografia

Fotografia, colorida, duas garotas indígenas com haste 

em madeira nas mãos; Índios da Reserva de São Marcos 

(MT)

061-00000_09895 fotografia

Fotografia, colorida, mulher indígena vestindo camiseta 

branca e usando colar vermelho; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09896 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano indígena com as 

mãos na cintura usando adorno no pescoço; Índios da 

Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09897 fotografia

Fotografia, colorida, duas garotas indígenas, ao fundo 

coqueiro; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09898 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano ao centro dois 

indígenas vestindo bermudas vermelhas e com adornos 

na cabeça e no pescoço; Índios da Reserva São Marcos 

(MT)

061-00000_09899 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro homem e mulher 

indígenas; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09900 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano à esquerda 

criança sentada com o rosto virado para trás, ao fundo 

três crianças; Índios da Reserva São Marcos (MT)



061-00000_09901 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de crianças indígenas 

perfiladas; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09902 fotografia

Fotografia, colorida, três crianças indígenas e ao centro 

mulher vestindo indumentária religiosa; Índios da 

Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09903 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de crianças indígenas 

reunidas; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09904 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de garotos indígenas em 

primeiro plano e ao fundo mulher de cabelos loiros; 

Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09905 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro em primeiro plano garoto 

indígena agachado diante de garota indígena em pé; 

Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09906 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de crianças indígenas 

acompanhados por duas mulheres vestindo 

indumentária religiosa; Índios da Reserva São Marcos 

(MT)

061-00000_09907 fotografia

Fotografia, colorida, à direita garota indíena abraçada à 

mulher de óculos; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09908 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do perfil de mulher 

vestindo indumentária religiosa; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09909 fotografia

Fotografia, colorida, mulher ao centro de óculos ladeada 

por duas garotas indígenas; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09910 fotografia

Fotografia, colorida, mulher indígena ao centro ladeada 

por duas mulheres; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09911 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

cobertura de telhas em cerâmica e ao fundo edificação 

em construção; Construção da Igreja Matriz São Pedro



061-00000_09912 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação em construção; 

Igreja Matriz São Pedro

061-00000_09913 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação em construção; 

Igreja Matriz São Pedro

061-00000_09914 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo edificação em 

construção; Igreja Matriz São Pedro

061-00000_09915 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação em construção; 

Igreja Matriz São Pedro

061-00000_09916 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano arco em 

madeira, edificação em construção; Igreja Matriz São 

Pedro

061-00000_09917 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas sobre 

esturtura em madeira; Igreja Matriz São Pedro

061-00000_09918 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação com dois 

pavimentos em construção; construção da Igreja Matriz 

São Pedro

061-00000_09919 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação com dois 

pavimentos em construção; construção da Igreja Matriz 

São Pedro

061-00000_09920 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação com dois 

pavimentos em construção; construção da Igreja Matriz 

São Pedro

061-00000_09921 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano arco em 

madeira, edificação em construção; Igreja Matriz São 

Pedro

061-00000_09922 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda três indígenas vestindo 

bermunda vermelha e usando adornos no pescoço 

perfilados; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09923 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano dois homens 

indígenas de costas e ao centro homem indígena 

sentado ao chão; Índios da Reserva São Marcos (MT)



061-00000_09924 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano homem indígena 

com adorno no pescoço e as mãos na cintura e ao fundo 

grupo de pessoas; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09925 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro garoto indígena de perfil 

ladeado por dois indígenas de costas; Índios da Reserva 

São Marcos (MT)

061-00000_09926 fotografia

Fotografia, colorida, três homens indígenas perfilados 

vestindo bermuda vermelha e adornos no pescoço; 

Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09927 fotografia

Fotografia, colorida, homem indígena com pintura na cor 

preta no rosto, braços e pernas e adorno no pescoço; 

Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09928 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de homens indígenas, ao 

centro índígena tendo o corpo pintado; Índios da Reserva 

São Marcos (MT)

061-00000_09929 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano homem indígena 

com adorno no pescoço segurando objeto em palha; 

Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09930 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano indígena com 

adorno em palha junto ao corpo; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09931 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano crinaça indígena 

com a mão na cabeça ao fundo à esquerda, mulher de 

óculos; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09932 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas em carroceria de 

veículo; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09933 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano quatro garotos 

indígenas, ao fundo edificação; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)



061-00000_09934 fotografia

Fotografia, colorida, dois garotos indígenas, à esquerda 

garoto vestindo camiseta amarela; Índios da Reserva 

São Marcos (MT)

061-00000_09935 fotografia

Fotografia, colorida, duas garotas indígenas sentadas, 

ao fundo edificação em madeira; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09936 fotografia

Fotografia, colorida, três indígenas, ao fundo edificação; 

Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09937 fotografia

Fotografia, colorida, ao centroindígena com adorno no 

pescoço e pintura pelo corpo ladeado por dois homens 

com adornos no pescoço; Índios da Reserva São Marcos 

(MT)

061-00000_09938 fotografia

Fotografia, colorida, duas mulheres indígenas, à 

esquerda mulher com criança no colo; Índios da Reserva 

São Marcos (MT)

061-00000_09939 fotografia

Fotografia, colorida, à direita homem indígena e ao 

fundo edificações em palha; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09940 fotografia

Fotografia, colorida, mulher indígena sentada com 

criança sobre os ombros; Índios da Reserva São Marcos 

(MT)

061-00000_09941 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano garoto indígena 

com adorno no pescoço e pintura na barriga, ao fundo 

edificação em palha

061-00000_09942 fotografia

Fotografia, colorida, homem indígena com adorno no 

pescoço; Índios da Reserva de São Marcos (MT)

061-00000_09943 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro dois indígenas 

ajoelhados; Índios da Reserva de São Marcos (MT)

061-00000_09944 fotografia

Fotografia, colorida, retrato de homem indígena com 

adorno no pescoço e olhos fechados; Índios da Reserva 

São Marcos (MT)



061-00000_09945 fotografia

Fotografia, grupo de homens indígenas vesitndo 

bermuda vermelha com adornos no pescoço e no 

tornozelo perfilados; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09946 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro mulher indígena vestindo 

sutiã azul e bermuda vermelha; Índios da Reserva São 

Marcos (MT)

061-00000_09947 fotografia

Fotografia, colorida, à direita três homens indígenas 

perfilados vestindo bermunda vermelha e com adornos 

na cabeça; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09948 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda homem de perfil 

vestindo boné, camisa azul e bermuda na cor clara; 

Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09949 fotografia

Fotografia, colorida, duas garotas indígenas, à esquerda 

garota vestindo camiseta vermelha e com a mão junto à 

boca; Índios da Reserva de São Marcos (MT)

061-00000_09950 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de garotas indígenas, à 

esquerda, em primeiro plano, garota vestindo blusa cor 

de rosa; Índios da Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09951 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de garotas indígenas, à 

direita em primeiro plano garoto indígena com os braços 

cruzados; Índios da Reserva de São Marcos (MT)

061-00000_09952 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano haste em 

madeira ao chão e ao fundo tela em arame; Índios da 

Reserva São Marcos (MT)

061-00000_09953 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda em primeiro plano 

garota indígena diante de folhagem; Índios da Reserva 

São Marcos (MT)

061-00000_09954 fotografia

Fotografia, colorida,, mulher com lenço na cabeça; 

indios da Reserva de São Marcos (MT)



061-00000_09955 fotografia

Fotografia, colorida,, mulher com lenço vermelho 

amarrado ao pescoço; imagem de indios da Reserva de 

São Marcos (MT)

061-00000_09956 fotografia

Fotografia, colorida,, mulher segurando coco; indios da 

Reserva de São Marcos (MT)

061-00000_09957 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato de homem de 

bigode vestindo paletó e gravata; João Francisco do Val

061-00000_09958 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo cerca de 

balaústre, àrvores à esquerda e edificação à direita

061-00000_09959 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

três pavimentos

061-00000_09960 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

três pavimentos

061-00000_09961 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Banco de Com. E Ind. De SP

061-00000_09962 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

do Banco de Com. E Ind. De SP

061-00000_09963 fotografia

Fotografia em preto e branco sete homens perfilados, à 

direita homem de camisa listrada segurando microfone; 

Oscar Elias Bueno

061-00000_09964 fotografia

Fotografia, sépia, grupo de pessoas sentadas à mesa; 

almoço de confraternização

061-00000_09965 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

de edificação de três pavimentos; Banco de Com. E Ind. 

De SP

061-00000_09966 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de carro 

alegorico em carnaval

061-00000_09967 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de carro 

alegorico em carnaval

061-00000_09968 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas diante 

do prédio do Banco do Com e Ind. De SP



061-00000_09969 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas diante 

do prédio do Banco do Com e Ind. De SP

061-00000_09970 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas diante 

do prédio do Banco do Com e Ind. De SP

061-00000_09971 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas em via 

pública; à esquerda, gramado em primeiro plano, 

veículo kombi estacionada ao centro e à direita ao fundo 

edificações;

061-00000_09972 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de carnaval, 

em primeiro plano quatro garotas com os braços para 

cima

061-00000_09973 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

três pavimentos

061-00000_09974 fotografia Livreto com 16 imagens de Tupã

061-00000_09975 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro poste de concreto 

suspenso por um guincho; processo de iluminação do 

Estádio

061-00000_09976 fotografia Fotomontagem com 4 imagens de Tupã

061-00000_09977 fotografia Fotomontagem com 4 imagens de Tupã

061-00000_09978 fotografia Fotomontagem com 2 imagens de Tupã

061-00000_09980 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de homem 

com chapéu

061-00000_09981 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de mulher 

vestindo faixa e coroa; Rainha do Café

061-00000_09982 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de igreja; 

Igreja Matriz S. Pedro

061-00000_09983 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios] Cartão postal com ilustração colorida da Av. Tamoios.

061-00000_09984 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

à frente de automóvel; 1.º oleiro de Tupã e família

061-00000_09985 fotografia

Fotografia Pb com imagem da construção do Hotel 

Tamoios



061-00000_09986 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Hotel 

Tamoios

061-00000_09987 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

contstrução da Igreja Matriz

061-00000_09988 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Rua 

Aimorés

061-00000_09989 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09990 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Museu India Vanuire

061-00000_09991 fotografia

Fotografia, colorida,, sete homens perfilados, seis deles 

vestindo indumentária militar; Tiro de Guerra

061-00000_09992 fotografia Fotografia, colorida, imagem do Museu India Vanuire

061-00000_09993 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda cesto em palha, ao 

centro garoto vestindo camiseta vermelha e à direita 

grupo de pessoas;

061-00000_09994 fotografia Fotografia, colorida, imagem de desfile militar

061-00000_09995 fotografia

Fotografia, colorida, portão de entrada do CRP ( Clube de 

Regatas Paulista)

061-00000_09996 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda cesto em palha e à 

direita sete homens perfilados

061-00000_09997 fotografia

Fotografia, colorida,, veículo na cor vermelha com poste 

em concreto na carroceria; processo de iluminação do 

Estádio

061-00000_09998 fotografia

Fotografia, colorida,, poste de concreto suspenso por um 

guincho; processo de iluminação do Estádio

061-00000_09999 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro três homens diante de 

cavalete contendo dois quadros; Exposição na Casa 

Portugal

061-00000_10000 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de 

monumento



061-00000_10001 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Igreja 

Matriz

061-00000_10002 fotografia

Fotografia em preto e branco com dez homens 

perfilados; Carnaval 1958

061-00000_10003 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de mulher - India Candire - 

sentada com peça em cerâmica nas mãos

061-00000_10004 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de duas mulheres - India 

Candire e Ena - à porta

061-00000_10005 fotografia

Fotografia, colorida, com retrato de mulher - India 

Candire

061-00000_10006 fotografia

Fotografia, colorida, com grupo de pessoas sentadas à 

sombra de uma árvore em estrada de terra

061-00000_10007 fotografia

Fotomontagem, preto e branco, vista aérea de 

edificação; 1a casa de maquinas

061-00000_10008 fotografia

Fotografia, colorida,, em primeiro plano poste e ao 

fundo edificação de fachada clara; Centro Comunitario 

da Vila Santa Rita de Cássia

061-00000_10009 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de baile da 

inauguração do Clube Marajoara

061-00000_10010 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10011 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas sentadas 

à mesa; Banquete em homenagem ao sr. Luiz de Souza 

Leão

061-00000_10012 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação de dois 

pavimentos; Grupo Escolar

061-00000_10013 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação de fahcada 

branca; Casa de Saúde

061-00000_10014 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção de Igreja

061-00000_10015 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Av. 

Tamoios



061-00000_10016 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Av. 

Tamoios

061-00000_10017 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 1ª 

Rodoviária de Tupã

061-00000_10018 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da Av. 

Aimorés

061-00000_10019 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da chegada 

da primeira locomotiva em Tupã

061-00000_10020 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da chegada 

da primeira locomotiva em Tupã

061-00000_10021 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da chegada 

da primeira locomotiva em Tupã

061-00000_10022 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da chegada 

da primeira locomotiva em Tupã

061-00000_10023 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada da Farmacia 

Central

061-00000_10024 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_10025 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_10026 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_10027 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_10028 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da 

construção da Igreja Matriz

061-00000_10029 fotografia Fotografia, colorida, imagem de banda tocando

061-00000_10030 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de caminhão 

madeireiro

061-00000_10031 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em festa de carnaval

061-00000_10032 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de baile de 

carnaval



061-00000_10033 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas 

sobre alegoria

061-00000_10034 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de pessoas fantasiadas, 

em primeiro plano mulher no chão e ao fundo duas 

pessoas sobre alegoria

061-00000_10035 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação em madeira; 

galpão

061-00000_10036 fotografia

Fotografia em preto e branco terreno em dois níveis, à 

esquerda quadrúpede branco puxando uma carroça

061-00000_10037 fotografia

Fotografia em preto e branco de homem de óculos 

sentado segurando uma caneta; Sr. Luiz de Souza Leão

061-00000_10038 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã

061-00000_10039 fotografia

Fotografia em preto e branco com 3 imagens de Tupã e 

calendário dos meses de julho a dezembro de 1956

061-00000_10040 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de vista 

aérea de Tupã com edificío à direita

061-00000_10041 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã.

061-00000_10042 documento visual Cartão-postal

[Fotografia da Aveninda 

Tamoios]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea da 

Aveninda Tamoios.

061-00000_10043 documento visual Cartão-postal

[Fotografia com vista aérea de 

Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida com vista aérea de 

Tupã.

061-00000_10044 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro homens cinco 

homens e uma mulher perfilados; Inauguração do 

Forum da Comarca

061-00000_10045 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano seis 

homens de perfil; Inauguração do Forum da Comarca

061-00000_10046 fotografia Fotografia, colorida, imagem de equipe de futebol



061-00000_10047 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol de salão

061-00000_10048 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol de salão

061-00000_10049 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de baile de 

carnaval

061-00000_10050 fotografia Fotografia Colorida Fotografia, colorida, imagem de baile de carnaval

061-00000_10051 fotografia Fotografia, colorida, imagem de D. Zefa no carnaval

061-00000_10052 fotografia Fotografia, colorida, imagem de D. Zefa no carnaval

061-00000_10053 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro folhagens ao chão e 

arranjo de bolas coloridas; Campeonato de Natação

061-00000_10054 fotografia

Fotografia, colorida,, entrada de piscina decorada com 

arranjos florais; Campeonato de Natação

061-00000_10055 fotografia

Fotografia, colorida,, piscina de competição; 

Campeonato de Natação

061-00000_10056 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas perfiladas diante 

de piscina de ocmpetição; Campeonato de Natação

061-00000_10057 fotografia

Fotografia, colorida,, piscina de competição; 

Campeonato de Natação

061-00000_10058 fotografia

Fotografia, colorida,, em primeiro plano homem falando 

ao microfone ladeado por dois homens; Clube Marajoara

061-00000_10059 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas renuidas, à 

esquerda homem de bigode vestindo boné amarelo; 

Clube Marajoara

061-00000_10060 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

perfiladas diante de porta de vidro, à esquerda homem e 

mulher vestindo indumentária religiosa



061-00000_10061 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens 

perfilados, ao centro homem de paletó claro e óculos 

escuros

061-00000_10062 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro homem de 

paletó claro e óculos escuros de pé

061-00000_10063 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro cinco homens 

sentados à mesa, ao fundo letreiro na parede com os 

dizeres 'Emissoras Coligadas'

061-00000_10064 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro três homens 

hasteando bandeira; Inauguração da Rodovia SP 294

061-00000_10065 fotografia

Fotografia Sépia, grupo de pessoas sentadas à mesa, à 

direita homem de paletó e óculos escuros de pé

061-00000_10066 fotografia

Fotografia Sépia, grupo de pessoas sentadas à mesa, ao 

fundo homem de óculos de pé

061-00000_10067 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano à 

esquerda, homem sentado e ao centro homem de 

paletó escuro de pé

061-00000_10068 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de grupo de 

homens perfilados, à frente seis deles agachados 

segurando troféus

061-00000_10069 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

perfiladas, à esquerda homem agachado

061-00000_10070 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

perfiladas, à direita dois homens vestindo chapéu

061-00000_10071 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas diante 

de mesa sobre a qual estão um arranjo de flores ao 

centro e um troféu à direita; Inauguração do Hotel 

Tamoios

061-00000_10072 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas diante 

de mesa, ao fundo bandeiras hasteadas; Inauguração 

do Hotel Tamoios



061-00000_10073 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10074 documento visual Cartão-postal

[Fotografia da Usina de Aço 

Tupan]

Cartão postal com fotografia em preto e branco da Usina 

de Aço Tupan.

061-00000_10075 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do Tenis 

Clube

061-00000_10076 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de pessoas 

em construção

061-00000_10077 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do pavilhão 

dos descarroçadores

061-00000_10078 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro homem falando 

ao microfone e à direita homem sentado diante de 

máquina de escrever

061-00000_10079 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de um 

homem sobre roda de trator

061-00000_10080 fotografia

Fotografia em preto e branco de vista aérea de 

edificação; Armazem da CEAGESP

061-00000_10081 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens 

reunidos, ao centro homem vestindo indumentária 

religiosa

061-00000_10082 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano à 

esquerda homem sentado segurando caneta ladeado 

por três homens de pé

061-00000_10083 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro homem 

segurando microfone ladeado por quatro homens

061-00000_10084 fotografia

Fotografia em preto e branco à esquerda homem de 

bigode falando ao microfone

061-00000_10085 fotografia

Fotografia em preto e branco à esquerda homem com 

caneta na mão e à direira homem falando ao microfone

061-00000_10086 fotografia

Fotografia em preto e branco à esquerda homem de 

bigode ao lado de homem de paletó e gravata

061-00000_10087 fotografia Fotografia em preto e branco grupo de homens sentados



061-00000_10088 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens sentados 

à mesa

061-00000_10089 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens de pé, 

ao centro homem de paletó claro e óculos escuros

061-00000_10090 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro dois homens 

sentados, à esquerda homem de óculos escuros

061-00000_10091 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de grupo de 

homens perfilados, à frente oito deles sentados; 

Associação dos Motoristas

061-00000_10092 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens 

reunidos, ao centro homem segurando rádio-gravador; 

Implantação da Rodovia Tupã-Marilia

061-00000_10093 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de homens reunidos 

com garoto no canto direito; Implantação da Rodovia 

Tupã-Marilia

061-00000_10094 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da fachada do Clube 

Marajoara com decoração de Carnaval

061-00000_10095 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem da fachada 

da ETEC Artur Fernandes

061-00000_10096 fotografia

Fotografia em preto e branco com gramado em primeiro 

plano e ao fundo edificação

061-00000_10097 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de cinco 

árvores à frente de edificação coberta com telhas em 

cerâmica

061-00000_10098 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de fachada 

de edificação; EEPG Prof. Sebastião Teixeira Pinto

061-00000_10099 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de fachada 

de edificação; Ginásio e Colégio Comercial Conselheiro 

Buarque de Macedo



061-00000_10100 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

diante de mesa com livros; Inauguração do Prédio do 

Forum da Comarca

061-00000_10101 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

reunidas, em primeiro plano de costas homem com o 

braço esquerdo estendido; Inauguração do Prédio do 

Forum da Comarca

061-00000_10102 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10103 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10104 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10105 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10106 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem do gol em 

campeonato de futebol; Campeonato Amador de Tupã

061-00000_10107 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10108 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10109 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de equipe de 

futebol

061-00000_10110 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com imagem de cinco 

mulheres, três de pé e duas sentadas, ao centro Rainha 

do America FC

061-00000_10111 fotografia

Fotografia em preto e branco com imagem de mulheres 

vestidas de branco

061-00000_10112 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã.

061-00000_10113 documento visual Cartão-postal

[Fotografia colorida de vista 

aérea de Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã



061-00000_10114 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã

061-00000_10115 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã

061-00000_10116 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã

061-00000_10117 documento visual Cartão-postal

[Fotografia da Aveinda 

Tamoios]

Cartão postal com fotografia colorida de vista 

panorâmica da Aveinda Tamoios

061-00000_10118 documento visual Cartão-postal

[Fotografia da vista aérea da 

Aveinda Tamoios]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea da 

Aveinda Tamoios

061-00000_10119 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã, campo de futebol]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã, acima campo de futebol

061-00000_10120 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã, campo de futebol]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã, avenida à esquerda e campo de futebol ao fundo

061-00000_10121 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã, campo de futebol]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã, avenida à esquerda e campo de futebol ao fundo

061-00000_10122 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã, campo de futebol]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã, avenida à esquerda e campo de futebol ao fundo

061-00000_10123 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã, igreja]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã com igreja ao centro da imagem

061-00000_10124 documento visual Cartão-postal

[Fotografia de vista aérea de 

Tupã, igreja]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã com igreja ao centro da imagem

061-00000_10125 documento visual Cartão-postal [Vista aérea de Tupã]

Cartão postal com fotografia colorida de vista aérea de 

Tupã

061-00000_10126 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de crianças em espaço 

expositivo; Visita de escolares à exposição de 09 de julho

061-00000_10127 fotografia

Fotografia em preto e branco, com imagem de reunião 

dos professores no Museu



061-00000_10128 fotografia

Fotografia, colorida, em primeiro plano três homens e 

uma mulher perfilados; Conselho - Museu

061-00000_10129 fotografia Fotografia, colorida, imagem de livros em prateleira

061-00000_10130 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas em espaço 

expositico, à direita peças de porcelana sobre móvel

061-00000_10131 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada de edificação com 

uma janela ao centro ladeada por duas portas

061-00000_10132 fotografia

Fotografia preto e branco;imagem de aparelhos de 

discos e um telefone."Rádio clube de Tupã". 

061-00000_10133 fotografia Fotografia, colorida, refeitório do Lar Santo Antênio

061-00000_10134 fotografia

Fotografia, colorida, salão com mesas forradas com 

toalhas azuis e cadeiras brancas; Lar Santo Antonio

061-00000_10135 fotografia

Fotografia, colorida, salão de festas do Lar Santo 

Antonio

061-00000_10136 fotografia Fotografia, colorida, capela do Lar Santo Antonio

061-00000_10137 fotografia

Fotografia, colorida, salão de recreação do Lar Santo 

Antonio

061-00000_10138 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda mulher vestindo 

indumentária religiosa ladeada por grupo de crianças

061-00000_10139 fotografia

Fotografia, colorida, sala de recreação do Lar Santo 

Antonio

061-00000_10140 fotografia Fotografia em preto e branco Índia Vanuíre

061-00000_10141 fotografia

Fotografia, colorida, imagem sacra de figura feminina 

sobre móvel; Nossa Senhora de Fátima

061-00000_10142 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano cerca de 

arame farpado e ao fundo edificação de fachada branca



061-00000_10143 fotografia Fotografia, colorida, cozinha da Casa da Criança

061-00000_10144 fotografia

Fotografia em preto e branco dormitório da Casa da 

Criança

061-00000_10145 fotografia Fotografia em preto e brancocorredor da Casa da Criança

061-00000_10146 fotografia

Fotografia em preto e branco ao fundo balcão com porta 

em madeira e à direita, cadeira

061-00000_10147 fotografia

Fotografia, colorida, cinco camas e ao fundo armário na 

cor azul; dormitório do Lar Santo Antonio

061-00000_10148 fotografia Fotografia, colorida, imagem da fachada da Nossa Caixa

061-00000_10149 fotografia

Fotografia, colorida,, ao fundo veículo branco entre dois 

semáforos de poste na cor amarela

061-00000_10150 fotografia Fotografia, preto e branco de automóvel sobre ponte

061-00000_10151 fotografia

Fotografia, colorida, homem de costas segurando 

microfone à frente de mulher vestindo fantasia de 

carnaval nas cores preta e branca

061-00000_10152 fotografia

Fotografia, colorida, quatro crianças vestidas com 

fantasias de carnaval

061-00000_10153 fotografia

Fotografia, colorida, fixada em placa de eucatex, veículo 

na cor branca; Automóvel da Rádio Piratininga

061-00000_10154 fotografia

Fotografia em preto e branco quato meninas em 

primeiro lano vestindo traje típoco português

061-00000_10155 fotografia

Fotografia, colorida,, cena noturna, clarão de fogos de 

artifício; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenario da Revolução de 

32



061-00000_10156 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas em pé, sobre 

palco, quatro pessoas deitadas, e grupo de pessoas 

sentadas em auditório; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenario 

da Revolução de 32

061-00000_10157 fotografia

Fotografia, colorida, duas mulheres trajando fantasia de 

Carnaval, à esquerda mulher trajando fantasia cor de 

rosa.

061-00000_10158 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato do Prefeito de Tupã 

Dr. Jesus Guimarães - período 01.02.1983 a 31.12.1988 

| 03.01.1993 a 31.12.1996. Acompanha paspatour

061-00000_10159 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato do Prefeito de Tupã 

Sr. Manoel Gaspar - período 1997 a 2004. Acompanha 

paspatour

061-00000_10160 fotografia

Fotografia em preto e branco retrato do Prefeito de Tupã 

Waldemir Gonçalves Lopes - período 2005 aos dias 

atuais. Acompanha paspatour

061-00000_10161 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas em pé 

reunidas; Velório do Monsenhor Afonso Hafner

061-00000_10162 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas em pé 

reunidas; Velório do Monsenhor Afonso Hafner

061-00000_10163 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 1 yi jiao; anverso efígie de 

lavoura, com 6 kanji

061-00000_10164 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 500 pesos; anverso com 

efígie masculina

061-00000_10165 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 50 intis; anverso efígie 

masculina

061-00000_10166 numismática e medalhística Papel Moeda Paraguai

Papel moeda; valor facial: 10 guaranies; anverso com 

efígie masculina



061-00000_10167 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda; valor facial: 20 bolivianos; anverso efígie 

masculina

061-00000_10168 numismática e medalhística Papel Moeda Paraguai

Papel moeda; valor facial: 1000 guaranies; anverso com 

efígie masculina

061-00000_10169 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda; valor facial: 50 bolivianos; anverso efígie 

masculina

061-00000_10170 numismática e medalhística Papel Moeda Paraguai

Papel moeda; valor facial: 1 guarani; anverso com efígie 

de Soldado Paraguaio

061-00000_10171 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 100 nuevos pesos; anverso 

efígie masculina

061-00000_10172 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 200 nuevos pesos; anverso 

efígie masculina

061-00000_10173 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 50 nuevos pesos; anverso 

efígie masculina

061-00000_10174 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 1000 australes; anverso com 

efígie masculina

061-00000_10175 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 5000 australes; anverso efígie 

masculina

061-00000_10176 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 500 australes; anverso efígie 

masculina

061-00000_10177 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 5 rupees; anverso com efígie 

de maquinário

061-00000_10178 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 50 escudos; anverso efígie 

feminina

061-00000_10179 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 100 escudos; anverso efígie 

masculina

061-00000_10180 numismática e medalhística Papel Moeda Papel moeda; valor facial: 3; anverso efígie de brasão

061-00000_10181 numismática e medalhística Papel Moeda Papel moeda; valor facial: 5; anverso efígie de brasão

061-00000_10182 numismática e medalhística Papel Moeda Papel moeda; valor facial: 25; anverso efígie masculina

061-00000_10183 numismática e medalhística Papel Moeda Papel moeda; valor facial: 10; anverso efígie de brasão



061-00000_10184 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 1000 kronen; anverso efígie 

figura feminina

061-00000_10185 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 100; reverso com efígie de 

figura feminina

061-00000_10186 numismática e medalhística Papel Moeda Japão

Papel moeda; valor facial: 1 yen; anverso com efígie 

masculina

061-00000_10187 numismática e medalhística Papel Moeda Japão

Papel moeda; valor facial: 10 yen; anverso com efígie 

masculina

061-00000_10188 numismática e medalhística Papel Moeda Papel moeda; valor facial: 5000

061-00000_10189 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 50; anverso com efígie 

masculina - Nº 217844

061-00000_10190 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: III IV IV; anverso com efígie 

de figura maritima

061-00000_10191 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: IV IV V; anverso com efígie 

de figura aérea

061-00000_10192 numismática e medalhística Papel Moeda

Papel moeda; valor facial: 10; anverso com efígie de 

templo - Nº 132713

061-00000_10193 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 réis; anverso com 

efígie masculina

061-00000_10194 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50000 réis; anverso com 

efígie masculina de Xavier Silveira

061-00000_10195 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Marechal Deodoro da Fonseca

061-00000_10196 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 réis; anverso efígie 

masculina

061-00000_10197 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Pedro Alvares Cabral

061-00000_10198 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Pedro Alvares Cabral

061-00000_10199 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros, anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10200 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina Princesa Isabel



061-00000_10201 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10202 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10203 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10204 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10205 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10206 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros, anverso efígie 

feminina Princesa Isabel

061-00000_10207 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Pedro Alvares Cabral

061-00000_10208 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Pedro Alvares Cabral

061-00000_10209 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Pedro Alvares Cabral

061-00000_10210 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Pedro Alvares Cabral

061-00000_10211 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Pedro Alvares Cabral

061-00000_10212 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Barão do Rio Branco

061-00000_10213 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros, anverso efígie 

masculina Barão do Rio Branco

061-00000_10214 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Barão do Rio Branco

061-00000_10215 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Barão do Rio Branco

061-00000_10216 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Floriano Peixoto

061-00000_10217 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Floriano Peixoto



061-00000_10218 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

efígie de Floriano Peixoto

061-00000_10219 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10220 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10221 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie masculina do Duque de Caxias

061-00000_10222 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10223 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10224 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie masculina Duque de Caxias

061-00000_10225 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie masculina Duque de Caxias

061-00000_10226 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina D. Pedro II

061-00000_10227 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II

061-00000_10228 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II

061-00000_10229 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II

061-00000_10230 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D Pedro II

061-00000_10231 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II

061-00000_10232 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II

061-00000_10233 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso efígie 

masculina D Pedro II

061-00000_10234 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II



061-00000_10235 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II

061-00000_10236 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10237 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10238 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10239 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10240 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10241 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10242 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10243 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10244 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10245 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10246 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzeiros; anverso efígie 

masculina D. João VI

061-00000_10247 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina D. Pedro I

061-00000_10248 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina D. João VI

061-00000_10249 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros, anverso com 

efígie masculina de D. Pedro I

061-00000_10250 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Barão do Rio Branco

061-00000_10251 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Getulio Vargas



061-00000_10252 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Getulio Vargas

061-00000_10253 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Getulio Vargas

061-00000_10254 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

feminina do Banco Central do Brasil

061-00000_10255 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

feminina do Banco Central do Brasil

061-00000_10256 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

feminina representando o Banco Central do Brasil

061-00000_10257 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

feminina do Banco Central do Brasil

061-00000_10258 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso efígie 

feminina do Banco Central do Brasil

061-00000_10259 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

feminina do Banco Central do Brasil

061-00000_10260 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso efígie 

feminina do Banco Central do Brasil

061-00000_10261 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie de Deodoro da Fonseca

061-00000_10262 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros, anverso com 

efígie masculina

061-00000_10263 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzeiros; anverso com 

efígie de quatro figuras masculinas

061-00000_10264 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Getulio Vargas

061-00000_10265 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Getulio Vargas

061-00000_10266 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10267 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias



061-00000_10268 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10269 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10270 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10271 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10272 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10273 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso efígie 

masculina Marquês de Tamandaré

061-00000_10274 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10275 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10276 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10277 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10278 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10279 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina do Duque de Caxias

061-00000_10280 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10281 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10282 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10283 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10284 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias



061-00000_10285 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10286 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina Duque de Caxias

061-00000_10287 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10288 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10289 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10290 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10291 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10292 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10293 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10294 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10295 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10296 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10297 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10298 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Duque de Caxias

061-00000_10299 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Santos Dumont

061-00000_10300 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Santos Dumont

061-00000_10301 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros, anverso com 

efígie masculina de Pedro Alvares Cabral



061-00000_10302 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros, anverso com 

efígie feminina da Princesa Isabel

061-00000_10303 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10304 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

masculina do Marquês de Tamandaré

061-00000_10305 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Getulio Vargas

061-00000_10306 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Getulio Vargas

061-00000_10307 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Getulio Vargas

061-00000_10308 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina Duque de Caxias

061-00000_10309 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina Carlos Gomes

061-00000_10310 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina Carlos Gomes

061-00000_10311 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina Carlos Gomes

061-00000_10312 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros, anverso com 

efígie masculina

061-00000_10313 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros, anverso com 

efígie masculina

061-00000_10314 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros, anverso com 

efígie masculina

061-00000_10315 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie de Deodoro da Fonseca

061-00000_10316 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Oswaldo Cruz

061-00000_10317 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Oswaldo Cruz

061-00000_10318 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Floriano Peixoto



061-00000_10319 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II

061-00000_10320 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro II

061-00000_10321 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

feminina do Banco Central do Brasil

061-00000_10322 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

feminina do Banco Central do Brasil

061-00000_10323 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina

061-00000_10324 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina

061-00000_10325 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100000 cruzeiros; anverso 

com efígie de beija flor

061-00000_10326 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100000 cruzeiros; anverso 

com efígie de beija flor

061-00000_10327 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Rui Barbosa

061-00000_10328 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Rui Barbosa

061-00000_10329 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzados; anverso com 

efígie masculina Augusto Ruschi

061-00000_10330 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Augusto Ruschi

061-00000_10331 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Augusto Ruschi

061-00000_10332 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Machado de Assis

061-00000_10333 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Machado de Assis

061-00000_10334 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Machado de Assis

061-00000_10335 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie da Princesa Isabel



061-00000_10336 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie Princesa Isabel

061-00000_10337 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie Princesa Isabel

061-00000_10338 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzados novos; anverso 

com efígie da República - I Centenário

061-00000_10339 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzados novos; anverso 

com efígie da República - I Centenário

061-00000_10341 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzados novos; anverso 

com efígie da República - I Centenário

061-00000_10342 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_10343 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_10344 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_10345 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro I

061-00000_10346 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro I

061-00000_10347 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de D. Pedro I

061-00000_10348 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Carlos Chagas

061-00000_10349 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Carlos Chagas

061-00000_10350 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 cruzados; anverso com 

efígie masculina de Carlos Chagas

061-00000_10351 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Oswaldo Cruz

061-00000_10352 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50000 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina de Oswaldo Cruz

061-00000_10353 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50000 cruzeiros; anverso 

efígie masculina Oswaldo Cruz



061-00000_10354 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 cruzeiros; anverso 

efígie masculina Vital Brasil

061-00000_10355 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 cruzeiros; anverso 

efígie masculina Vital Brasil

061-00000_10356 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10000 cruzeiros; anverso 

efígie masculina Vital Brasil

061-00000_10357 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzados novos; anverso 

efígie masculina Carlos Drumont de Andrade

061-00000_10358 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzados novos; anverso 

efígie masculina Carlos Drumont de Andrade

061-00000_10359 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzados novos; anverso 

efígie masculina Carlos Drumont de Andrade

061-00000_10360 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso dupla 

efígie masculina Duque de Caxias

061-00000_10361 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso dupla 

efígie masculina Duque de Caxias

061-00000_10362 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso dupla 

efígie masculina Duque de Caxias

061-00000_10363 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzeiros; anverso dupla 

efígie Castelo Branco

061-00000_10364 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzeiros; anverso dupla 

efígie Castelo Branco

061-00000_10365 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzeiros; anverso dupla 

efígie Castelo Branco

061-00000_10366 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzados; anverso efígie 

Cândido Portinari

061-00000_10367 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzados; anverso efígie 

Cândido Portinari

061-00000_10368 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5000 cruzados; anverso efígie 

Cândido Portinari



061-00000_10369 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100000 cruzeiros; anverso 

efígie masculina Juscelino Kubitschek

061-00000_10370 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100000 cruzeiros; anverso 

efígie masculina Juscelino Kubitschek

061-00000_10371 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100000 cruzeiros; anverso 

efígie masculina Juscelino Kubitschek

061-00000_10372 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzados; anverso efígie 

masculina Villa Lobos

061-00000_10373 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzados; anverso efígie 

masculina Villa Lobos

061-00000_10374 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzados; anverso efígie 

masculina Villa Lobos

061-00000_10375 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados; anverso efígie 

masculina Juscelino Kubistchek

061-00000_10376 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados; anverso efígie 

masculina Juscelino Kubistchek

061-00000_10377 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados; anverso efígie 

masculina Juscelino Kubistchek

061-00000_10378 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados; anverso efígie 

feminina Cecilia Meireles

061-00000_10379 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados; anverso efígie 

feminina Cecilia Meireles

061-00000_10380 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados; anverso efígie 

feminina Cecilia Meireles

061-00000_10381 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Candido Rondon

061-00000_10382 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Candido Rondon

061-00000_10383 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso efígie 

masculina Candido Rondon

061-00000_11098 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11099 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal



061-00000_11100 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11101 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11102 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11103 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11104 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11105 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11106 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11107 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11108 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11109 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11110 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11111 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11112 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11113 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11114 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11115 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11116 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal



061-00000_11117 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11118 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11119 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11120 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11121 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11122 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11123 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11124 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11125 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11126 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11127 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11128 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11129 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11130 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11131 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11132 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11133 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal



061-00000_11134 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11135 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Promulgação da 1ª 

Constituição Municipal

061-00000_11136 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11137 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11138 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11139 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11140 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11141 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11142 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11143 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11144 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11145 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11146 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11147 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11148 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11149 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11150 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal



061-00000_11151 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11152 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11153 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11154 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11155 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11156 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11157 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11158 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11159 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11160 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11161 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11162 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11163 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11164 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11165 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11166 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal

061-00000_11167 fotografia

Fotografia, colorida, imagem da Instalação e Trabalhos 

da Constituinte Municipal



061-00000_11168 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11169 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11170 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11171 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11172 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11173 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11174 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11175 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11176 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11177 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11178 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11179 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11180 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11181 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11182 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11183 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11184 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão



061-00000_11185 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11186 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11187 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11188 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11189 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11190 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11191 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11192 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11193 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11194 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11195 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11196 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11197 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11198 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11199 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11200 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11201 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão



061-00000_11202 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11203 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11204 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11205 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11206 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11207 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11208 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11209 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11210 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11211 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11212 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11213 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11214 fotografia

Fotografia, colorida, imagem do Solar Luiz de Souza 

Leão

061-00000_11215 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11216 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11217 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11218 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.



061-00000_11219 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11220 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11221 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11222 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11223 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11224 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11225 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11226 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11227 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11228 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11229 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11230 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11231 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11232 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11233 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11234 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11235 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.



061-00000_11236 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11237 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11238 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11239 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11240 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor 

vermelha.

061-00000_11241 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11242 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11243 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11244 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11245 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11246 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11247 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11248 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11249 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11250 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11251 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11252 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.



061-00000_11253 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11254 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11255 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11256 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11257 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11258 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11259 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11260 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11261 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11262 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11263 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11264 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11265 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11266 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11267 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11268 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11269 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.



061-00000_11270 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11271 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11272 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11273 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11274 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11275 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11276 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11277 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11278 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11279 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11280 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11281 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11282 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11283 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11284 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11285 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11286 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.



061-00000_11287 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11288 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11289 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11290 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11291 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11292 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11293 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11294 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11295 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11296 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11297 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11298 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11299 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11300 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11301 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11302 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11303 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.



061-00000_11304 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11305 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11306 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11307 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11308 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11309 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11310 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11311 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11312 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11313 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11314 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11315 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11316 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11317 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11318 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11319 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11320 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.



061-00000_11321 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11322 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11323 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11324 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11325 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11326 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11327 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11328 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11329 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11330 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11331 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11332 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11333 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11334 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11335 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11336 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11337 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.



061-00000_11338 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11339 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor azul com registro 

de festa de Santo Rei.

061-00000_11340 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11341 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11342 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11343 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11344 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11345 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11346 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11347 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11348 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11349 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11350 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11351 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11352 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11353 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11354 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã



061-00000_11355 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11356 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11357 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11358 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11359 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11360 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11361 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11362 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11363 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11364 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11365 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11366 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11367 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11368 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11369 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11370 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11371 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã



061-00000_11372 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11373 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11374 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11375 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11376 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11377 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11378 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11379 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11380 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11381 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11382 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11383 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11384 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11385 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11386 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11387 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11388 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã



061-00000_11389 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11390 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11391 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11392 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11393 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11394 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11395 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11396 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11397 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11398 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11399 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11400 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11401 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11402 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11403 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11404 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11405 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã



061-00000_11406 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11407 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11408 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11409 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11410 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11411 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11412 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11413 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11414 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11415 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11416 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11417 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom sobre os 

50 Anos de Fundação de Tupã

061-00000_11418 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11419 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11420 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11421 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11422 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval



061-00000_11423 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11424 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11425 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11426 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11427 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11428 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11429 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11430 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11431 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11432 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11433 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11434 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11435 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11436 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11437 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11438 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11439 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval



061-00000_11440 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre Carnaval

061-00000_11441 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11442 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11443 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11444 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11445 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11446 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11447 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11448 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11449 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11450 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11451 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11452 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11453 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11454 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11455 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11456 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11457 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11458 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11459 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11460 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11461 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11462 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11463 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11464 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11465 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11466 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11467 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11468 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11469 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11470 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11471 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11472 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11473 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11474 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11475 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11476 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11477 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11478 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11479 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11480 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11481 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11482 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11483 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11484 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11485 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11486 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11487 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11488 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11489 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11490 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11491 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11492 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11493 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11494 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11495 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11496 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11497 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11498 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11499 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11500 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11501 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11502 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11503 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11504 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11505 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11506 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11507 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11508 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11509 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11510 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11511 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11512 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11513 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11514 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11515 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11516 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11517 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11518 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11519 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11520 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11521 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11522 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11523 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11524 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11525 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11526 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11527 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11528 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11529 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11530 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11531 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11532 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11533 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11534 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11535 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11536 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11537 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11538 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11539 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11540 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11541 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11542 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11543 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11544 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11545 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11546 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11547 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11548 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11549 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11550 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11551 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11552 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11553 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11554 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11555 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11556 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11557 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11558 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11559 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11560 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11561 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11562 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11563 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11564 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11565 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11566 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11567 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11568 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11569 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11570 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11571 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11572 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11573 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11574 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11575 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11576 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11577 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11578 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11579 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11580 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11581 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11582 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11583 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11584 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11585 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11586 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11587 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11588 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11589 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11590 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11591 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11592 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão



061-00000_11593 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11594 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11595 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11596 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor marrom, sobre o 

Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_11597 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11598 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11599 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11600 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11601 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11602 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11603 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11604 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11605 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11606 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11607 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11608 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11609 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão



061-00000_11610 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11611 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11612 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11613 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11614 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11615 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11616 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11617 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11618 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11619 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11620 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11621 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11622 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11623 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11624 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11625 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11626 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão



061-00000_11627 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11628 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11629 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11630 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de busto de Luiz de Souza Leão

061-00000_11631 fotografia

Álbum com fotografias impressas em em preto e branco; 

'Revoada Junina": Inauguração das novas instalações do 

Aeroporto Municipal de Tupã

061-00000_11632 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11633 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11634 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11635 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11636 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11637 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11638 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11639 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11640 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11641 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11642 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11643 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11644 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11645 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11646 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11647 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11648 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11649 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11650 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11651 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11652 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11653 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11654 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11655 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11656 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11657 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11658 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11659 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11660 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11661 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11662 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11663 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11664 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11665 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11666 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11667 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11668 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11669 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11670 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11671 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11672 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11673 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11674 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11675 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11676 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11677 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11678 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11679 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11680 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11681 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11682 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11683 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11684 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11685 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11686 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11687 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11688 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11689 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11690 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11691 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11692 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11693 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11694 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11695 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11696 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11697 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11698 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11699 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11700 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11701 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11702 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11703 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11704 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11705 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11706 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11707 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11708 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11709 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11710 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11711 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11712 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11713 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11714 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11715 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11716 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11717 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11718 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11719 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11720 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11721 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11722 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11723 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11724 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11725 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11726 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11727 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11728 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11729 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11730 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11731 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11732 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11733 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11734 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11735 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11736 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11737 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11738 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11739 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11740 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11741 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11742 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11743 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11744 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11745 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11746 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11747 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11748 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11749 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11750 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11751 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11752 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11753 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11754 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11755 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11756 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11757 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11758 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11759 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11760 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11761 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11762 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11763 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11764 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11765 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11766 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11767 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11768 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11769 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11770 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11771 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11772 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11773 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11774 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11775 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11776 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11777 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11778 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11779 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11780 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11781 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11782 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11783 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11784 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11785 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11786 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11787 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11788 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11789 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11790 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11791 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11792 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11793 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11794 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11795 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval



061-00000_11796 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11797 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11798 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11799 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11800 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11801 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum na cor branca com 

fotografia de Carnaval

061-00000_11802 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11803 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11804 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11805 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11806 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11807 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11808 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro



061-00000_11809 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11810 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11811 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11812 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11813 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11814 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11815 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11816 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11817 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11818 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11819 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro



061-00000_11820 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11821 fotografia

Fotografia em preto e branco em album na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11822 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11823 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11824 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11825 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11826 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11827 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11828 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11829 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11830 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro



061-00000_11831 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11832 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11833 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11834 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11835 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11836 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11837 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11838 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11839 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11840 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11841 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro



061-00000_11842 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11843 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11844 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11845 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11846 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11847 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11848 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11849 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11850 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11851 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11852 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro



061-00000_11853 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11854 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11855 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11856 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11857 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11858 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11859 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11860 fotografia

Fotografia em preto e branco em álbum na cor marrom 

sobre as Comemorações da semana da criança, na 

Maternidade São Pedro

061-00000_11861 fotografia Fotografia em preto e branco Casa de Saúde São Luís

061-00000_11862 fotografia Fotografia em preto e branco Casa de Saúde São Luís

061-00000_11863 fotografia Fotografia em preto e branco três figuras masculinas

061-00000_11864 fotografia

Fotografia em preto e branco ao centro, grupo de 

mulheres com bicicletas

061-00000_11865 fotografia Fotografia em preto e branco Rua João Pessoa

061-00000_11866 fotografia Fotografia em preto e branco Rua João Pessoa



061-00000_11867 fotografia

Fotografia em preto e branco crianças desfilando em via 

pública

061-00000_11868 fotografia Fotografia em preto e branco fachada de edificação

061-00000_11869 fotografia Fotografia em preto e branco crianças desfilan

061-00000_11870 fotografia Fotografia em preto e branco Rua XV de Novembro

061-00000_11871 fotografia Fotografia em preto e branco fachada de edificação

061-00000_11872 fotografia Fotografia em preto e branco fachada de edificação

061-00000_11873 fotografia Fotografia em preto e branco fachada de edificação

061-00000_11874 fotografia Fotografia em preto e branco grupo de homens

061-00000_11875 documento visual Cartão-postal [München] Cartão Postal com imagem de edificação (München)

061-00000_11876 fotografia Fotografia, colorida,, pavilhão de exposições.

061-00000_11877 fotografia Cópia da reprodução fotográfica 

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de índigena 

com adorno Plumária de cabeça, diadema da etnia 

Bororo; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11878 fotografia Cópia da reprodução fotográfica 

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 01 adorno Plumária de cabeça, lori-lori 

da etnia Karajá; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".



061-00000_11879 fotografia Cópia da reprodução fotográfica 

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de índigena com adorno Plumária de 

cabeça, leque do occipicio da etnia Karajá; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas Cópia 

da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11880 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de rosto indigena com adorno Plumária 

de cabeça da etnia Tirió; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11881 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 01 adorno Plumária de cabeça da 

etnia Palicu; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11882 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de um adorno Plumária de cabeça. 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas Cópia 

da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11883 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 01 índio waurá com adorno Plumária 

de cabeça. Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".



061-00000_11884 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de um labrete e um colar de contas e 

plumária, da etnia Urubu Kaapor; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-00000_11885 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de rosto indigena com adorno Plumária 

de cabeça da etnia Tirió; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11886 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de uma cerâmica indígena; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena ".

061-00000_11887 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 02 cerâmicas zoomorfas indígenas; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena ".

061-00000_11888 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 01 vaso de cerâmica indígena; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena ".

061-00000_11889 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 01 vaso de cerâmica indígena com 

desenhos geométricos e gargalo; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".



061-00000_11890 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 01 vaso de cerâmica baixa indígena 

com desenhos geométricos; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-00000_11891 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 01 vaso de cerâmica indígena; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-00000_11892 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 01 vaso de cerâmica indígena; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-00000_11893 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 01 vaso de cerâmica indígena da etnia Kadiwéu; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena ".

061-00000_11894 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 03 cerâmicas Marajoara; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11895 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 04 cerâmicas utilitária; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".



061-00000_11896 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 02 cerâmicas antropomorfas licocó indígena; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas Cópia 

da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11897 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 06 bonecos licocós em cerâmica da 

etnia Karajá;Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11898 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 02 cerâmicas, Licocó Karaja; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas Cópia da impressão de 

Arte Indígena".

061-00000_11899 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 04 pinturas Kaxinauá; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11900 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 07 indígenas com pinturas corporais; Acondicionado 

em álbum denominado: "Pranchas Cópia da impressão 

de Arte Indígena".

061-00000_11901 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 04 pinturas Kamaiurá; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".



061-00000_11902 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 04 pinturas Karajá; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena"..

061-00000_11903 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 04 pinturas Kadiwéu; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11904 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de pintura Tukuna; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas Cópia da impressão de 

Arte Indígena".

061-00000_11905 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 7 pinturas Ticuna; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11906 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de 04 

máscaras Tukano; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11907 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de 04 

máscaras TiKuna; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".



061-00000_11908 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 04 máscaras Ticuna e Baicari; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas Cópia da impressão de 

Arte Indígena".

061-00000_11909 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 04 máscaras Tikuna; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11910 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 05 esculturas em madeira da etnia Karajá e Tikuna; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas Cópia 

da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11911 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 02 esculturas da etnia TiKuna; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas Cópia 

da impressão de Arte Indígena"..

061-00000_11912 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 02 bodurnas (clavas) da etnia Karajá 

mostrando o trançado; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11913 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 01 indígena, 02 lanças e 05 pontas diversas de lança, 

tematizando armas; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".



061-00000_11914 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de pintura de teto de maloca da etnia 

Oyana Amazonas; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11915 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 04 máscaras TiKuna; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11916 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de 03 esculturas em madeira, da etnia 

Guarani; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11917 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 01 indígena à esquerda com zarabatana na boca, 03 

pontas diversas de lança, 04 lanças, 01 porta lanças com 

04 lanças tematizando armas; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11918 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 01 indígena à esquerda com arco e flecha na mão, 07 

pontas diversas de flechas, 03 tipos de amarração, 01 

finalização de flecha, 01 flecha e 01 arco tematizando 

armas; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".



061-00000_11919 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

de 01 indígena com machadinha na mão, 02 tipos de 

pontas de machadinhas e 01 machadinha , tematizando 

armas; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11920 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de cobertura e de uma maloca Camaiurá; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas Cópia 

da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11921 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação de cobertura e de uma maloca Camaiurá; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas Cópia 

da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11922 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da reprodução fotográfica em preto e branco em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação da índia da etnia Tchukanai com pintura 

corporal, adorno na cabeça e pescoço, com braço direito 

pra trás; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11923 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia escura da Impressão de papel fotográfico em 

preto e branco,em bom estado de 

conservação;Representação de índio da etnia Caiapó, 

com joelhos dobrados, pintura no rosto e adorno nos 

braços, adorno de Plumária na cabeça, segurando 

borduna; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena ".



061-00000_11924 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

do índio da etnia Camaiurá, de costas, com pintura 

corporal, adorno nas pernas e braços, segurando 

zarabatana; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11925 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

do índio da etnia Waurá com pintura corporal, adorno na 

cabeça, braços e pernas, segurando flecha em uma das 

mãos e borduna na outra; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".

061-00000_11926 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

do índio da etnia Trumai com pintura corporal, adorno na 

cabeça e pernas, segurando tres flechas; Acondicionado 

em álbum denominado: "Pranchas Cópia da impressão 

de Arte Indígena".

061-00000_11927 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

da índia da etnia Kraó com pintura corporal, adorno no 

pescoço, segurando um curumim no braço esquerdo e 

uma bolsa na mão direita; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas Cópia da impressão de Arte 

Indígena".



061-00000_11928 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

do índio da etnia Taírapé , de perfil, com pintura 

corporal, adorno de plumária na cabeça, segurando uma 

borduna; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas Cópia da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11929 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia de parte da Impressão de papel fotográfico em 

preto e branco,em bom estado de conservação; 

Representação do índio da etnia Javaé com adorno 

corporal, adorno de Plumária na cabeça, segurando 

lança ponta encaixe de osso; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-00000_11930 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

do índio da etnia Javaé com adorno corporal, adorno de 

Plumária na cabeça, segurando lança ponta encaixe de 

osso; Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas 

de Arte Indígena ".

061-00000_11931 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

do índio da etnia Bororo com adorno corporal, adorno de 

cabeça,e nas mãos segura do duas maracas. 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena ".



061-00000_11932 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação;Representação 

do índio da etnia Kadiwéu com pintura corporal e 

adornos, com corda em uma das mãos; Acondicionado 

em álbum denominado: "Pranchas Cópia da impressão 

de Arte Indígena".

061-00000_11933 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação;Representação 

do índio da etnia Bororo com adorno corporal, adorno de 

cabeça, segurando bodurna; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-00000_11934 fotografia Cópia da reprodução fotográfica

Cópia da Impressão de papel fotográfico em preto e 

branco,em bom estado de conservação; Representação 

do índio da etnia Karajá com adorno corporal, adorno de 

plumária na cabeça, segurando um remo; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas Cópia 

da impressão de Arte Indígena".

061-00000_11935 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; com orifício circular central; 

valor facial: 5 Yen; anverso com inscrições em kanji - 

Showa

061-00000_11936 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; com orifício circular central; 

valor facial: 5 Yen; anverso com inscrições em kanji - 

Showa

061-00000_11937 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; com orifício circular central; 

valor facial: ilegível; anverso com inscrições em kanji e 

crisântemo ao centro - Showa

061-00000_11938 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 100 Yen; anverso 

com arranjo floral - Showa

061-00000_11939 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 100 Yen; anverso 

com arranjo floral - Showa



061-00000_11940 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 100 Yen; anverso 

com arranjo floral - Showa

061-00000_11941 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 100 Yen; anverso 

com arranjo floral - Showa

061-00000_11942 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 10 Yen; anverso 

com imagem de palácio - Showa

061-00000_11943 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 10 Yen; anverso 

com imagem de palácio - Showa

061-00000_11944 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 5 Se.n; anverso 

com inscrições em kanji - Showa

061-00000_11945 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 1 Se.n; anverso 

com arranjo fitomorfo - Showa

061-00000_11946 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 1 Yen; anverso com 

broto fitomorfo - Showa

061-00000_11947 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 1 Yen; anverso com 

broto fitomorfo - Showa

061-00000_11948 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 1 Yen; anverso com 

broto fitomorfo - Showa

061-00000_11949 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 1 Yen; anverso com 

broto fitomorfo - Hensei

061-00000_11950 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 1 Yen; anverso com 

broto fitomorfo - Hensei

061-00000_11951 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; com orifício circular central; 

valor facial: 5 Yen; anverso com inscrições em kanji - 

Hensei

061-00000_11952 numismática e medalhística Moeda México

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com figura estilizada de águia com serpente.

061-00000_11953 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 schilling; anverso 

com arranjo de três flores.Osterreich

061-00000_11954 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; alor facial: 1 schilling; anverso 

com arranjo de três flores.Osterreich

061-00000_11955 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 schilling; anverso 

com efígie de Georgivs VI



061-00000_11956 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; valor facial: 10 schilling; anverso 

com imagem estilizada de águia.Osterreich

061-00000_11957 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; valor facial: 5 schilling; anverso 

com imagem de homem sobre cavalo.Osterreich

061-00000_11958 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; valor facial: 5 pfennig; anverso 

com imagem de homem sobre cavalo.Osterreich

061-00000_11959 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; valor facial: 10 groschen; 

anverso com imagem estilizada de águia.Osterreich

061-00000_11960 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; valor facial: 50 pfennig; anverso 

com imagem de mulher ajoelhada segurando planta

061-00000_11961 numismática e medalhística Moeda Alemanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 mark; anverso 

com imagem de águia estilizada

061-00000_11962 numismática e medalhística Moeda Árabe

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie masculina

061-00000_11963 numismática e medalhística Moeda Árabe

Placa circular em metal; valor facial: 20; anverso com 

efígie masculina

061-00000_11964 numismática e medalhística Moeda Árabe

Placa circular em metal; valor facial: 50; anverso com 

efígie masculina

061-00000_11965 numismática e medalhística Moeda Israel

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

imagem de flor de lís

061-00000_11966 numismática e medalhística Moeda Líbano

Placa circular em metal; valor facial: 5 piastres; anverso 

com imagem de cedro, árvore símbolo local.

061-00000_11967 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 2 centesimos; 

anverso com imagem de sol estilizado

061-00000_11968 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 2 centesimos; 

anverso com imagem de sol estilizado



061-00000_11969 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 2 centesimos; 

anverso com imagem de sol estilizado

061-00000_11970 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 2 centesimos; 

anverso com imagem de sol estilizado

061-00000_11971 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 2 centesimos; 

anverso com imagem de sol estilizado

061-00000_11972 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 2 centesimos; 

anverso com imagem de sol estilizado

061-00000_11973 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 5 centesimos; 

anverso com imagem de sol estilizado

061-00000_11974 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 5 centesimos; 

anverso com imagem de sol estilizado

061-00000_11975 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 10 centesimos; 

anverso com efígie de Artigas

061-00000_11976 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; bordas onduladas; valor facial: 

20 centesimos; anverso com imagem de água, monte e 

palácio

061-00000_11977 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; bordas onduladas; valor facial: 

2n; anverso com imagem ramos de cereal - 

Comemorativa ao Dia Mundial da Alimentação

061-00000_11978 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 20 pesos; anverso 

com brasão

061-00000_11979 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 10n; anverso com 

efígie de Artigas

061-00000_11980 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 10n; anverso com 

efígie de Artigas

061-00000_11981 numismática e medalhística Moeda Uruguai

Placa circular em metal; valor facial: 10n; anverso com 

efígie de Artigas



061-00000_11982 numismática e medalhística Moeda Paraguai

Placa circular em metal; valor facial: 2 pesos; anverso 

com brasão da república

061-00000_11983 numismática e medalhística Moeda Hong Kong

Placa circular em metal; valor facial: 10 (tem) cents; 

anverso com efígie do rei George VI

061-00000_11984 numismática e medalhística Moeda Hong Kong

Placa circular em metal; valor facial: 10 (tem) cents; 

anverso com efígie da rainha Elizabeth II

061-00000_11985 numismática e medalhística Moeda Hong Kong

Placa circular em metal; valor facial: 10 (tem) cents; 

anverso com efígie da rainha Elizabeth II

061-00000_11986 numismática e medalhística Moeda Hong Kong

Placa circular em metal; valor facial: 10 (tem) cents; 

anverso com efígie da rainha Elizabeth II

061-00000_11987 numismática e medalhística Moeda Hong Kong

Placa circular em metal; valor facial: 10 (tem) cents; 

anverso com efígie da rainha Elizabeth II

061-00000_11988 numismática e medalhística Moeda Equador

Placa circular em metal; valor facial: 1 sucre; anverso 

com brasão

061-00000_11989 numismática e medalhística Moeda Equador

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com brasão

061-00000_11990 numismática e medalhística Moeda Panamá

Placa circular em metal; valor facial: 1/4 de balboa; 

anverso com brasão

061-00000_11991 numismática e medalhística Moeda Bolívia

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de campo, animal e ao fundo 

montanha e sol

061-00000_11992 numismática e medalhística Moeda Venezuela

Placa circular em metal; valor facial: 5 bolivares; anverso 

com efígie de Bolívar

061-00000_11993 numismática e medalhística Moeda Venezuela

Placa circular em metal; valor facial: 1 bolivar; anverso 

com efígie de Bolívar

061-00000_11994 numismática e medalhística Moeda Chile

Placa circular em metal; valor facial: 5 centesimos; 

anverso com imagem de águia

061-00000_11995 numismática e medalhística Moeda Marrocos

Placa circular em metal; valor facial: 20 francs; anverso 

com imagem estilizada de estrela

061-00000_11996 numismática e medalhística Moeda Índia

Placa circular em metal; valor facial: 1 rupee; anverso 

com imagem estilizada de três leões

061-00000_11997 numismática e medalhística Moeda Índia

Placa circular em metal; com bordas onduladas; valor 

facial: 10; anverso com imagem estilizada de três leões



061-00000_11998 numismática e medalhística Moeda Índia

Placa circular em metal; valor facial: 25 paise; anverso 

com imagem de hipopotamo.

061-00000_11999 numismática e medalhística Moeda Índia

Placa circular em metal; valor facial: 50 paise; anverso 

com imagem estilizada de três leões

061-00000_12000 numismática e medalhística Moeda Argentina

Placa circular em metal; valor facial: 100 pesos; anverso 

com efígie do General José de San Martin

061-00000_12001 numismática e medalhística Moeda Argentina

Placa circular em metal; valor facial: 10 pesos; anverso 

com imagem de sol

061-00000_12002 numismática e medalhística Moeda Argentina

Placa circular em metal com bordas onduladas; valor 

facial: 5 pesos; anverso com caravela

061-00000_12003 numismática e medalhística Moeda França

Placa circular em metal; valor facial: 5 francs; anverso 

com imagem mitologica feminina

061-00000_12004 numismática e medalhística Moeda França

Placa circular em metal; valor facial: 2 francs; anverso 

com imagem mitologica feminina

061-00000_12005 numismática e medalhística Moeda França

Placa circular em metal; valor facial: 1/2 franc; anverso 

com imagem mitologica feminina

061-00000_12006 numismática e medalhística Moeda França

Placa circular em metal; valor facial: 20 centimes; 

anverso com efígie da república

061-00000_12007 numismática e medalhística Moeda França

Placa circular em metal; valor facial: 20 centimes; 

anverso com efígie da república

061-00000_12008 numismática e medalhística Moeda Hungria

Placa circular em metal; valor facial: 1 forint; anverso 

com brasão - Magyar

061-00000_12009 numismática e medalhística Moeda Hungria

Placa circular em metal; valor facial: 2 forint; anverso 

com brasão - Magyar

061-00000_12010 numismática e medalhística Moeda Hungria

Placa circular em metal; valor facial: 10 forint; anverso 

com imagem mitologica feminina segurando ramo - 

Magyar

061-00000_12011 numismática e medalhística Moeda Hungria

Placa circular em metal; valor facial: 10 fillér; anverso 

com imagem de ave - Magyar

061-00000_12012 numismática e medalhística Moeda Suiça

Placa circular em metal; valor facial: 10; anverso com 

efígie da república - Helvetica

061-00000_12013 numismática e medalhística Moeda Suiça

Placa circular em metal; valor facial: 1 fr; anverso com 

imagem mitologica segurando escudo e lança - Helvetica



061-00000_12014 numismática e medalhística Moeda Suécia

Placa circular em metal; valor facial: 50 ore; anverso 

com imagem de coroa real - Sverige

061-00000_12015 numismática e medalhística Moeda Suécia

Placa circular em metal; valor facial: 50 ore; anverso 

com imagem de coroa real - Sverige

061-00000_12016 numismática e medalhística Moeda Suécia

Placa circular em metal; valor facial: 1 kr; anverso com 

efígie de Carl XVI Gustaf - Sverige

061-00000_12017 numismática e medalhística Moeda Suécia

Placa circular em metal; valor facial: 1 kr; anverso com 

efígie de Carl XVI Gustaf - Sverige

061-00000_12018 numismática e medalhística Moeda Suécia

Placa circular em metal; valor facial: 5 kr; anverso com 

imagem de coroa real - Sverige

061-00000_12019 numismática e medalhística Moeda Dinamarca

Placa circular em metal; valor facial: 1 kr; anverso com 

efígie do Rei Frederik IX

061-00000_12020 numismática e medalhística Moeda Dinamarca

Placa circular em metal; valor facial: 10 ore; anverso 

com imagem de coroa real

061-00000_12021 numismática e medalhística Moeda Dinamarca

Placa circular em metal; valor facial: 5 ore; anverso com 

imagem de coroa real

061-00000_12022 numismática e medalhística Moeda Dinamarca

Placa circular em metal; valor facial: 25 ore; anverso 

com imagem de coroa real

061-00000_12023 numismática e medalhística Moeda Dinamarca

Placa circular em metal; valor facial: 50 ore; anverso 

com imagem de coroa real

061-00000_12024 numismática e medalhística Moeda Dinamarca

Placa circular em metal; com orificio circular central; 

valor facial: 1 krone; anverso com imagem estilizada de 

três coroas reais

061-00000_12025 numismática e medalhística Moeda Dinamarca

Placa circular em metal; com orificio circular central; 

valor facial: 25 ore; anverso com de coroa real e ramo 

fitomorfo.

061-00000_12026 numismática e medalhística Moeda Portugal

Placa circular em metal; valor facial: 5; anverso com 

imagem de caravela

061-00000_12027 numismática e medalhística Moeda Portugal

Placa circular em metal; valor facial: 5; anverso com 

imagem de caravela

061-00000_12028 numismática e medalhística Moeda Portugal

Placa circular em metal; valor facial: 5; anverso com 

imagem de caravela

061-00000_12029 numismática e medalhística Moeda Portugal

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república



061-00000_12030 numismática e medalhística Moeda Portugal

Placa circular em metal; valor facial: 20 reis; anverso 

com efígie do Rei Carlos I

061-00000_12031 numismática e medalhística Moeda Portugal

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da república

061-00000_12032 numismática e medalhística Moeda Jamaica

Placa circular em metal; valor facial: 10 cents; anverso 

com brasão

061-00000_12033 numismática e medalhística Moeda Jamaica

Placa circular em metal; valor facial: 5 cents; anverso 

com brasão

061-00000_12034 numismática e medalhística Moeda Jamaica

Placa circular em metal; valor facial: 5 cents; anverso 

com brasão

061-00000_12035 numismática e medalhística Moeda Jamaica

Placa circular em metal; valor facial: 25 cents; anverso 

com brasão

061-00000_12036 numismática e medalhística Moeda Jamaica

Placa circular em metal; bordas onduladas; valor facial: 

50 cents; anverso com efígie de Marcus Garvey

061-00000_12037 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 peseta; anverso 

com efígie de Juan Carlos I

061-00000_12038 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 peseta; anverso 

com efígie de Juan Carlos I

061-00000_12039 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 peseta; anverso 

com efígie de Juan Carlos I

061-00000_12040 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 peseta; anverso 

com efígie de Juan Carlos I

061-00000_12041 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 peseta; anverso 

com efígie de Juan Carlos I

061-00000_12042 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 peseta; anverso 

com efígie de Juan Carlos I

061-00000_12043 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 peseta; anverso 

com efígie de Juan Carlos I

061-00000_12044 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 1 peseta; anverso 

com brasão

061-00000_12045 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 5 pesetas; anverso 

com efígie de Juan Carlos I



061-00000_12046 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 25 pesetas; anverso 

com efígie de Francisco Franco

061-00000_12047 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 50 pesetas; anverso 

com efígie de Francisco Franco

061-00000_12048 numismática e medalhística Moeda Espanha

Placa circular em metal; valor facial: 50 cts; anverso com 

efígie de Francisco Franco

061-00000_12049 numismática e medalhística Moeda Itália

Placa circular em metal; valor facial: 100 lire; anverso 

com efígie da república

061-00000_12050 numismática e medalhística Moeda Itália

Placa circular em metal; valor facial: 100 lire; anverso 

com efígie da república

061-00000_12051 numismática e medalhística Moeda Itália

Placa circular em metal; valor facial: 200 lire; anverso 

com efígie da república

061-00000_12052 numismática e medalhística Moeda Itália

Placa circular em metal; valor facial: 500 lire; anverso 

com efígie da república

061-00000_12053 numismática e medalhística Moeda Itália

Placa circular em metal; borda prateada e centro 

dourado; valor facial: 500 lire; anverso com efígie do 

Papa João Paulo II - Citta del Vaticano

061-00000_12054 numismática e medalhística Moeda Canadá

Placa circular em metal; valor facial: 1 cent; anverso com 

efígie da rainha Elizabeth II

061-00000_12055 numismática e medalhística Moeda Canadá

Placa circular em metal; valor facial: 1 cent; anverso com 

efígie da rainha Elizabeth II

061-00000_12056 numismática e medalhística Moeda Canadá

Placa circular em metal; valor facial: 25 cents; anverso 

com efígie da rainha Elizabeth II

061-00000_12057 numismática e medalhística Moeda Canadá

Placa circular em metal; valor facial: 25 cents; anverso 

com efígie da rainha Elizabeth II

061-00000_12058 numismática e medalhística Moeda Canadá

Placa circular em metal; valor facial: 1 dollar; anverso 

com efígie do rei George VI

061-00000_12059 numismática e medalhística Moeda Estados Unidos da América

Placa circular em metal; valor facial: 1 dollar; anverso 

com efígie masculina

061-00000_12060 numismática e medalhística Moeda Estados Unidos da América

Placa circular em metal; valor facial: 1 cent; anverso com 

efígie de Abraham Lincoln

061-00000_12061 numismática e medalhística Moeda Estados Unidos da América

Placa circular em metal; valor facial: 1 cent; anverso com 

efígie de Abraham Lincoln



061-00000_12062 numismática e medalhística Moeda Estados Unidos da América

Placa circular em metal; valor facial: 5 cents; anverso 

com efígie de masculina

061-00000_12063 numismática e medalhística Moeda Estados Unidos da América

Placa circular em metal; valor facial: 5 cents; anverso 

com efígie de masculina

061-00000_12064 numismática e medalhística Moeda Estados Unidos da América

Placa circular em metal; valor facial: 5 cents; anverso 

com efígie de masculina

061-00000_12065 numismática e medalhística Moeda Estados Unidos da América

Placa circular em metal; valor facial: 5 cents; anverso 

com efígie de masculina

061-00000_12066 numismática e medalhística Moeda Estados Unidos da América

Placa circular em metal; valor facial: 1 dime; anverso 

com efígie de masculina

061-00000_12067 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12068 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12069 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie do Duque de Caxias - Réis

061-00000_12070 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie do Duque de Caxias - Réis

061-00000_12071 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie do Duque de Caxias - Réis

061-00000_12072 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie do Duque de Caxias - Réis

061-00000_12073 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie de Floriano Peixoto - Réis

061-00000_12074 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie de Floriano Peixoto - Réis

061-00000_12075 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie de Floriano Peixoto - Réis

061-00000_12076 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie de Floriano Peixoto - Réis

061-00000_12077 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie de Floriano Peixoto - Réis

061-00000_12078 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis



061-00000_12079 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12080 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12081 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12082 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12083 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12084 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12085 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12086 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12087 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12088 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12089 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12090 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12091 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12092 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12093 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2000 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12094 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie do Padre Anchieta - Réis

061-00000_12095 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie do Padre Anchieta - Réis



061-00000_12096 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12097 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12098 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12099 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12100 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12101 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12102 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12103 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12104 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12105 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitacio Pessoa - Réis

061-00000_12106 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie de Tobias Barreto - Réis

061-00000_12107 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie de Tobias Barreto - Réis



061-00000_12108 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie de Tobias Barreto - Réis

061-00000_12109 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie de Tobias Barreto - Réis

061-00000_12110 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie de Tobias Barreto - Réis

061-00000_12111 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie de Tobias Barreto - Réis

061-00000_12112 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie de Tobias Barreto - Réis

061-00000_12113 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie de Tobias Barreto - Réis

061-00000_12114 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12115 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12116 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12117 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12118 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12119 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12120 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12121 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12122 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12123 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12124 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis



061-00000_12125 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12126 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12127 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12128 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12129 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12130 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12131 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12132 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12133 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12134 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12135 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12136 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12137 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12138 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12139 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12140 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12141 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis



061-00000_12142 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12143 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12144 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12145 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12146 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12147 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie do Barão de Mauá - Réis

061-00000_12148 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12149 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12150 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12151 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12152 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12153 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12154 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12155 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12156 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12157 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12158 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis



061-00000_12159 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12160 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12161 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12162 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12163 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12164 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com cruzeiro do sul - Réis

061-00000_12165 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com brasão do império - Réis

061-00000_12166 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com brasão do império - Réis

061-00000_12167 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com cruzeiro do sul - Réis

061-00000_12168 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com cruzeiro do sul - Réis

061-00000_12169 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12170 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12171 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12172 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12173 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12174 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12175 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis



061-00000_12176 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12177 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12178 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12179 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12180 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12181 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12182 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12183 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12184 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12185 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12186 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12187 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12188 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12189 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12190 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12191 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12192 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis



061-00000_12193 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12194 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12195 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12196 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12197 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12198 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12199 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12200 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12201 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12202 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12203 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis



061-00000_12204 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12205 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12206 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12207 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie do Almirante Tamandaré - Réis

061-00000_12208 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12209 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12210 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12211 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12212 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12213 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12214 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12215 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12216 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12217 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12218 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis



061-00000_12219 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12220 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12221 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12222 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12223 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12224 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12225 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12226 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12227 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12228 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12229 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12230 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12231 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12232 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12233 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12234 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis

061-00000_12235 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis



061-00000_12236 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12237 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12238 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12239 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12240 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12241 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12242 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12243 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12244 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12245 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12246 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 300 réis; anverso 

com efígie de Carlos Gomes - Réis

061-00000_12247 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com efígie de Machado de Assis - Réis

061-00000_12248 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com efígie de Machado de Assis - Réis

061-00000_12249 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com efígie de Machado de Assis - Réis

061-00000_12250 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com efígie de Machado de Assis - Réis

061-00000_12251 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12252 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis



061-00000_12253 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12254 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12255 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12256 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com imagem feminina ajoelhada - Réis

061-00000_12257 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com efigies de D.Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis

061-00000_12258 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com efigies de D.Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis

061-00000_12259 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis; anverso 

com efigies do Regente Feijó - Réis

061-00000_12260 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efigies de Oswaldo Cruz - Réis

061-00000_12261 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efigies de Oswaldo Cruz - Réis

061-00000_12262 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efigies de Oswaldo Cruz - Réis

061-00000_12263 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com mapa do continente sul-americano - Réis 

Comemorativa ao IV Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12264 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12265 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil



061-00000_12266 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12267 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12268 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12269 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12270 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12271 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12272 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12273 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil



061-00000_12274 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12275 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12276 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12277 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12278 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12279 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12280 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12281 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil



061-00000_12282 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12283 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12284 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12285 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12286 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12287 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12288 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12289 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil



061-00000_12290 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12291 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12292 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12293 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12294 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12295 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12296 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12297 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 400 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil



061-00000_12298 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5000 réis; anverso 

com efígie de Santos Dumont - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12299 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5000 réis; anverso 

com efígie de Santos Dumont - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12300 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 réis; anverso 

com efígie da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12301 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 réis; anverso 

com brasão da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12302 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 réis; anverso 

com brasão da República - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12303 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 réis; anverso 

com efígie de D.Pedro II - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12304 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 réis; anverso 

com efígie de D.Pedro II - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12305 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 40 réis; anverso 

com cruzeiro do sul - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12306 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 réis; anverso 

ilegível - Réis Comemorativa ao IV Centenário da 

Colonização do Brasil



061-00000_12307 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; Sem valor facial; anverso com 

efígie de Tiradentes - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12308 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial ilegível; anverso 

com cruzeiro do sul - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12309 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 réis; anverso 

com brasão do império - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12310 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 réis; anverso 

com brasão do império - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12311 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 40 réis; anverso 

com brasão do império - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12312 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 40 réis; anverso 

com brasão do império - Réis Comemorativa ao IV 

Centenário da Colonização do Brasil

061-00000_12313 numismática e medalhística Moeda Revista Abril Walt Disney

Placa circular em metal; valor facial: 400; anverso com 

imagem do Pataconcio

061-00000_12314 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12315 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12316 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12317 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12318 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado



061-00000_12319 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12320 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12321 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12322 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12323 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12324 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12325 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12326 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12327 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12328 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12329 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12330 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12331 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12332 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12333 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12334 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12335 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado



061-00000_12336 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12337 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12338 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12339 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12340 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzados; 

anverso com brasão da República - Cruzado

061-00000_12341 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12342 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12343 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12344 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12345 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12346 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12347 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12348 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12349 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12350 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12351 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12352 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado



061-00000_12353 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12354 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12355 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12356 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzados; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_12357 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12358 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12359 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12360 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12361 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12362 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12363 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12364 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do Presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12365 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do Presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12366 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do Presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12367 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do Presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12368 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do Presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12369 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro



061-00000_12370 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12371 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12372 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12373 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12374 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12375 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12376 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12377 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12378 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12379 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12380 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12381 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12382 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12383 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12384 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12385 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12386 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado



061-00000_12387 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12388 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12389 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12390 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12391 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12392 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12393 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12394 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12395 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12396 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12397 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12398 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12399 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com Brasão da República - Cruzado

061-00000_12400 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12401 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12402 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12403 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12404 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12405 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12406 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12407 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12408 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12409 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12410 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12411 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12412 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12413 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12414 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12415 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de José Bonifácio - Cruzeiro

061-00000_12416 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com Brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12417 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de José Bonifácio - Cruzeiro

061-00000_12418 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de José Bonifácio - Cruzeiro

061-00000_12419 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de José Bonifácio - Cruzeiro

061-00000_12420 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de José Bonifácio - Cruzeiro



061-00000_12421 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12422 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12423 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12424 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12425 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12426 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12427 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12428 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12429 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12430 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12431 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12432 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12433 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre de igreja - Cruzeiro

061-00000_12434 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12435 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12436 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12437 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro



061-00000_12438 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12439 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12440 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12441 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12442 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12443 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12444 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12445 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12446 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12447 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12448 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12449 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12450 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro

061-00000_12451 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5000 cruzeiros; 

anverso com efígie de Tiradentes - Cruzeiro

061-00000_12452 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5000 cruzeiros; 

anverso com efígie de Tiradentes - Cruzeiro



061-00000_12453 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 cruzeiros; 

anverso com imagem de tartaruga marinha - Cruzeiro

061-00000_12454 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 cruzeiros; 

anverso com imagem de tartaruga marinha - Cruzeiro

061-00000_12455 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com fragmento da bandeira nacional - Cruzeiro

061-00000_12456 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com fragmento da bandeira nacional - Cruzeiro

061-00000_12457 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com fragmento da bandeira nacional - Cruzeiro

061-00000_12458 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12459 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre de igreja - Cruzeiro

061-00000_12460 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre de igreja - Cruzeiro

061-00000_12461 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre de igreja - Cruzeiro

061-00000_12462 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre de igreja - Cruzeiro

061-00000_12463 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre de igreja - Cruzeiro

061-00000_12464 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre de igreja - Cruzeiro

061-00000_12465 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre de igreja - Cruzeiro

061-00000_12466 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado novo; 

anverso com efígie da República - Cruzado Novo



061-00000_12467 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado novo; 

anverso com efígie da República - Cruzado Novo

061-00000_12468 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado novo; 

anverso com efígie da República - Cruzado Novo

061-00000_12469 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem mapa da cidade de Brasília - 

Cruzeiro

061-00000_12470 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem mapa da cidade de Brasília - 

Cruzeiro

061-00000_12471 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem mapa da cidade de Brasília - 

Cruzeiro

061-00000_12472 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem mapa da cidade de Brasília - 

Cruzeiro

061-00000_12473 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem mapa da cidade de Brasília - 

Cruzeiro

061-00000_12474 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem mapa da cidade de Brasília - 

Cruzeiro

061-00000_12475 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12476 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12477 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12478 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12479 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro



061-00000_12480 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12481 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12482 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12483 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12484 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12485 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12486 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12487 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12488 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12489 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12490 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12491 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12492 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12493 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12494 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro



061-00000_12495 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12496 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12497 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12498 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12499 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12500 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12501 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de trabalhador e fábrica - Cruzeiro

061-00000_12502 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12503 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12504 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12505 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12506 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com imagem de rendeira - Cruzeiro

061-00000_12507 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com imagem de rendeira - Cruzeiro



061-00000_12508 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com imagem de rendeira - Cruzeiro

061-00000_12509 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12510 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12511 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12512 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12513 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12514 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12515 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12516 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12517 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com imagem de garimpeiro - Cruzeiro

061-00000_12518 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem de baiana - Cruzeiro

061-00000_12519 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro

061-00000_12520 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro

061-00000_12521 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro

061-00000_12522 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro

061-00000_12523 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro

061-00000_12524 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro



061-00000_12525 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro

061-00000_12526 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro

061-00000_12527 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de agricultor - Cruzeiro

061-00000_12528 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com imagem de pescador - Cruzeiro

061-00000_12529 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com imagem de pescador - Cruzeiro

061-00000_12530 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com imagem de pescador - Cruzeiro

061-00000_12531 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com imagem de pescador - Cruzeiro

061-00000_12532 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com imagem de pescador - Cruzeiro

061-00000_12533 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com imagem de pescador - Cruzeiro

061-00000_12534 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de tamanduá - Cruzeiro

061-00000_12535 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem de tamanduá - Cruzeiro

061-00000_12536 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12537 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12538 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12539 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12540 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12541 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de araras - Cruzeiro



061-00000_12542 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com imagem de peixe-boi - Cruzeiro

061-00000_12543 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com imagem de peixe-boi - Cruzeiro

061-00000_12544 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com imagem de peixe-boi - Cruzeiro

061-00000_12545 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12546 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12547 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12548 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 cruzeiros; 

anverso com imagem do peixe acará - Cruzeiro

061-00000_12549 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 cruzeiros; 

anverso com imagem do peixe acará - Cruzeiro

061-00000_12550 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de cana de açucar - Cruzeiro

061-00000_12551 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de cana de açucar - Cruzeiro

061-00000_12552 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de cana de açucar - Cruzeiro



061-00000_12553 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12554 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de café - Cruzeiro

061-00000_12555 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12556 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12557 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12558 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12559 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12560 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiros; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12561 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12562 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12563 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12564 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12565 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12566 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12567 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12568 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12569 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12570 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12571 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12572 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12573 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12574 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12575 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12576 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12577 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12578 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12579 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50; anverso com 

mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12580 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12581 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12582 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1976 - Cruzeiro

061-00000_12583 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1976 - Cruzeiro

061-00000_12584 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1976 - Cruzeiro

061-00000_12585 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1976 - Cruzeiro



061-00000_12586 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1976 - Cruzeiro

061-00000_12587 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial 1; anverso com 

efígie da República; 1976 - Cruzeiro

061-00000_12588 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1975 - Cruzeiro

061-00000_12589 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1975 - Cruzeiro

061-00000_12590 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1975 - Cruzeiro

061-00000_12591 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1974 - Cruzeiro

061-00000_12592 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1974 - Cruzeiro

061-00000_12593 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1; anverso com 

efígie da República; 1974 - Cruzeiro

061-00000_12594 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12595 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial :50; anverso com 

efígie da República; 1970 - Cruzeiro

061-00000_12596 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12597 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12598 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50; anverso com 

efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12599 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12600 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12601 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12602 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12603 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12604 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12605 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12606 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12607 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12608 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12609 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12610 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12611 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12612 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12613 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12614 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12615 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12616 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12617 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12618 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12619 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12620 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12621 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12622 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12623 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12624 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12625 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12626 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12627 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12628 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12629 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12630 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12631 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12632 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12633 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12634 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12635 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12636 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12637 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12638 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12639 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12640 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12641 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12642 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12643 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12644 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12645 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12646 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12647 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12648 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12649 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 centavo; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12650 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12651 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12652 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12653 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12654 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12655 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12656 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12657 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12658 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12659 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de café - Cruzeiro

061-00000_12660 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de café - Cruzeiro

061-00000_12661 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de café - Cruzeiro

061-00000_12662 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12663 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12664 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12665 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12666 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12667 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12668 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro



061-00000_12669 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12670 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12671 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12672 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12673 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12674 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12675 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12676 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12677 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12678 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12679 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12680 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12681 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12682 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12683 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12684 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12685 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12686 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12687 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12688 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12689 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12690 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12691 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12692 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12693 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12694 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12695 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12696 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12697 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12698 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12699 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12700 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12701 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12702 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12703 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12704 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12705 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12706 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12707 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12708 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12709 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12710 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12711 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12712 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12713 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12714 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12715 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12716 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro



061-00000_12717 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12718 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12719 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12720 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12721 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12722 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12723 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12724 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12725 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12726 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12727 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12728 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12729 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12730 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12731 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12732 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12733 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro



061-00000_12734 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12735 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12736 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12737 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12738 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12739 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12740 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12741 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12742 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12743 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12744 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12745 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12746 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12747 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12748 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12749 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12750 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro



061-00000_12751 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12752 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12753 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12754 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12755 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12756 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12757 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12758 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12759 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12760 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12761 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12762 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12763 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12764 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12765 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12766 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12767 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro



061-00000_12768 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12769 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12770 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12771 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12772 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12773 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12774 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12775 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12776 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12777 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12778 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12779 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12780 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis, anverso 

com Tobias Barreto - Réis

061-00000_12781 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis, anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12782 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1000 réis, anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_12783 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 500 réis, anverso 

com efígie de Machado de Assis - Réis

061-00000_12784 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro



061-00000_12785 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12786 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12787 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12788 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12789 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12790 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12791 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial:500 réis, anverso 

com efígies de D.Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis

061-00000_12792 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial:500 réis, anverso 

com efígie de Regente Feijó - Réis

061-00000_12793 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12794 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12795 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12796 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12797 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12798 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12799 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12800 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial:50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro



061-00000_12801 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12802 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12803 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12804 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12805 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12806 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12807 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12808 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro

061-00000_12809 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12810 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12811 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12812 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12813 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12814 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12815 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-00000_12816 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12817 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.



061-00000_12818 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12819 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12820 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12821 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12822 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12823 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12824 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12825 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12826 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12827 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12828 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12829 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12830 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12831 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12832 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12833 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12834 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.



061-00000_12835 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12836 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12837 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12838 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12839 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12840 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12841 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12842 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12843 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12844 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12845 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12846 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12847 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12848 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12849 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12850 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12851 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.



061-00000_12852 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12853 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12854 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12855 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12856 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12857 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12858 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_12859 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_12860 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12861 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de café - Cruzeiro

061-00000_12862 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12863 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12864 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie da república.

061-00000_12865 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.



061-00000_12866 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12867 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12868 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12869 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12870 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12871 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra.

061-00000_12872 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12873 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra.

061-00000_12874 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie do presidente Dutra.

061-00000_12875 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12876 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Rui Barbosa.

061-00000_12877 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12878 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12879 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12880 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de José Bonifácio.

061-00000_12881 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de José Bonifácio.



061-00000_12882 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12883 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12884 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com imagem do brasão da república.

061-00000_12885 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12886 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12887 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do brasão da república.

061-00000_12888 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12889 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.

061-00000_12890 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12891 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1.000 réis; anverso 

com efígies de (sem sugestões)Pedro I e Epitácio Pessoa - 

Réis comemorativa do centenário da independência.

061-00000_12892 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12893 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro



061-00000_12894 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12895 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12896 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12897 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12898 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12899 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12900 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12901 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12902 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12903 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12904 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro



061-00000_12905 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12906 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12907 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12908 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12909 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12910 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12911 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12912 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12913 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12914 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12915 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro



061-00000_12916 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12917 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12918 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12919 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12920 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12921 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12922 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12923 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12924 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12925 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12926 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro



061-00000_12927 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12928 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12929 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12930 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12931 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12932 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12933 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12934 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12935 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12936 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12937 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro



061-00000_12938 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12939 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12940 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_12941 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12942 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12943 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12944 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: ilegível; anverso 

com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12945 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_12946 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12947 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com torre - Cruzeiro

061-00000_12948 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com torre - Cruzeiro

061-00000_12949 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12950 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12951 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12952 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro



061-00000_12953 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de café - Cruzeiro

061-00000_12954 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de café - Cruzeiro

061-00000_12955 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 5 cruzeiros; anverso 

com imagem de plantação de café - Cruzeiro

061-00000_12956 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 centavos; 

anverso com efígie da República - Cruzeiro

061-00000_12957 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12958 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12959 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12960 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12961 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12962 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12963 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12964 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12965 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12966 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12967 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro



061-00000_12968 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12969 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com mapa - Cruzeiro

061-00000_12970 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12971 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12972 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12973 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12974 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12975 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12976 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12977 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12978 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12979 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12980 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12981 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12982 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12983 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12984 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro



061-00000_12985 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12986 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12987 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12988 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12989 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12990 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12991 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12992 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12993 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12994 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12995 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 10 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_12996 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_12997 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_12998 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_12999 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_13000 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_13001 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro



061-00000_13002 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_13003 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_13004 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_13005 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem de torre - Cruzeiro

061-00000_13006 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem de mapa - Cruzeiro

061-00000_13007 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem de mapa - Cruzeiro

061-00000_13008 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem de mapa - Cruzeiro

061-00000_13009 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem de mapa - Cruzeiro

061-00000_13010 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem de mapa - Cruzeiro

061-00000_13011 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso com imagem de mapa - Cruzeiro

061-00000_13012 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 cruzeiros; 

anverso efígie da República - Cruzeiro

061-00000_13013 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 20 cruzeiros; 

anverso com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro

061-00000_13014 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_13015 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_13016 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro



061-00000_13017 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_13018 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_13019 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_13020 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_13021 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzeiro; anverso 

com imagem de plantação de cana - Cruzeiro

061-00000_13022 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 centavos; anverso 

com efígie da república.

061-00000_13023 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 100 cruzeiros; 

anverso com brasão da República - Cruzeiro

061-00000_13024 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 1 cruzado; anverso 

com brasão da República - Cruzado

061-00000_13025 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 500; anverso com 

imagem de flores, folhas e kanjis.

061-00000_13026 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal; valor facial: 50 sen; anverso 

com imagem de flores, folhas e kanjis.

061-00000_13027 numismática e medalhística Moeda Japão

Placa circular em metal com orifício central, valor facial: 

50; anverso com imagem de kanjis.

061-00000_13028 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_13029 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 200 réis; anverso 

com efígie da República - Réis

061-00000_13030 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro



061-00000_13031 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de escudo, nas cores 

branco, vermelho, preto; FP malha 1933 1958 Jubileu de 

Prata.

061-00000_13032 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma triangular, nas cores 

branco, azul, amarelo; VIII Jogos Infantis

061-00000_13033 histórico Flâmula

Flâmula triangular, branco, IV campeonato 

sulamericano de aeromodelismo.

061-00000_13034 histórico Flâmula Flâmula triangular, roxo, GECIP, Paraná.

061-00000_13035 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,forma triangular nas cores azul,roxo e 

branco;" MATRIZ SÃO PEDRO TUPÃ". 

061-00000_13036 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores amarelo 

e vermelho,provido de haste em metal com alça em 

tecido."Formandos 4º básico noturno, formandos - 1962 - 

Tupã".

061-00000_13037 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular nas cores roxo, 

branco e amarelo. Provido de haste em metal e alça em 

tecido. "Grêmio Estudantino Moteiro Lobato". 

061-00000_13038 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxa e 

branco. "Conservatório musical Sta. Cecilia, Tupã".

061-00000_13039 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxa, 

amarelo e verde. Provida de haste em metal. "Baile do 

adeus - 1957".

061-00000_13040 histórico Flâmula

Flâmula em tecidoem formato triangular,nas cores 

vermelho,branco e amarelo,provido de haste em metal 

e alça em tecido."IEPA clouros 67".

061-00000_13041 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular , nas cores 

roxo,amarelo,vermelho e branco,provido de haste em 

metal e alça em tecido;"1º aniversário clube do pica-pau 

1961-1962".



061-00000_13042 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco;Provido de haste em metal e alça em tecido;" 

Baile da primavera AAMBB, 1968".

061-00000_13043 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul, 

branca e vermelho,Provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Auxiliei a campanha escolar pró criança 

defeituosa, 1960".

061-00000_13044 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores amarelo 

e azul;Provido de haste e alça em plástico;" SHEAFFER 

colegial".

061-00000_13045 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho;" rádio itatiáia, Belo Horizonte, março 62".

061-00000_13046 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho;" rádio itatiáia, Belo Horizonte, março 62".

061-00000_13047 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelha e branca;" club deportivo el cedro".

061-00000_13048 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Casa esporte".

061-00000_13049 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

amarelo,provida de haste em metal e alça em 

tecido;"Consumam balas Atlante".

061-00000_13050 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores amarelo 

e azul;"Baile dos namorados - Comendador Clube 1963".

061-00000_13051 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

preto,provida de haste em metal e alça em tecido;"O 

melhor".

061-00000_13052 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

preto,provido de haste em metal e alça em tecido;" 

Jequié tenis clube".



061-00000_13053 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho, azul e branco,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Preciso do seu voto (Antonio Alcal de 

Fernandes- PSP)".

061-00000_13054 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho,branco e preto;"FPJ São Paulo".

061-00000_13055 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branca,vermelha e preto;Provido de haste em 

metal;"Federação Paulista de Malha".

061-00000_13056 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branca e 

vermelha,provido de haste em metal;" Bangu A. C.".

061-00000_13057 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branca,vermelho e preto;Provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Feira da Mecânica Nacional".

061-00000_13058 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

roxo,branco e amarelo,provido de haste em meta;" 

Discos e Platôs, Borg & Beck".

061-00000_13059 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal e alça em plástico; 

"Bangu A. C.".

061-00000_13060 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branca e 

vermelho;Provido de haste em metal;" Bangu Clube do 

Trabalhador".

061-00000_13061 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,vermelho e preto,provido de haste em 

metal;"Exp. Alta Zona da Mata".

061-00000_13062 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho,amarelo e branco;Provido de haste em metal 

e alça em tecido;"Clube Bochófilo Saltense".



061-00000_13063 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e amarelo,provido de haste em metal e alça 

em tecido;"Lembrança 4º Básico Noturno- formandos - 

1962 - Tupã".

061-00000_13064 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,vermelho e verde,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Sport Algés e Dafundo".

061-00000_13065 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores preto e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"S.Cristovão F. R.".

061-00000_13066 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branca e 

azul,provido de haste em metal;" FBD Uruguay".

061-00000_13067 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco, 

azul,vermelho e amarelo, provido de haste em metal e 

alça em tecido;"CME São Caetano do Sul conta com 

você em 1964".

061-00000_13068 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

azul,provido de haste em metal e alça em tecido;"Rádio 

Piratiniga de São Paulo, Baile da Primavera".

061-00000_13069 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e amarelo,provido de haste em metal e alça 

em tecido;"Posto Texaco".

061-00000_13070 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

verde,provido de haste em metal e alça em tecido;"Para 

o Chefe da Família Homenagem da Columbus no Dia do 

Papai.

061-00000_13071 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores vinho e 

verde,provido de haste em metal e alça em tecido com 

símbolo do Fluminense.

061-00000_13072 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores laranja e 

amarelo," CMDB - Campeonato Brasileiro Futebol de 

Salão".



061-00000_13073 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

verde,amarelo,azul e branco(bandeira 

Brasileira),provido de alça em tecido;"Ordem e 

Progresso".

061-00000_13074 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

azul,amarelo,verde e branco;"50 CBD".

061-00000_13075 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Homenagem de PNEUAC aos motoristas do 

brasil".

061-00000_13076 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

verde,provido de haste em metal;"Para o Chefe da 

Família Homenagem da Columbus no Dia do Papai".

061-00000_13077 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho;" R.M.L.T.C. Argentina".

061-00000_13078 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,amarelo,verde e vermelho;" II jogos Desportivos 

Luso Brasileiros-Brasil-1963".

061-00000_13079 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste em meta;"Escuela Fabrica nº 1 

de La Nacion".

061-00000_13080 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

amareloe azul,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Liga Campineira de Futebol".

061-00000_13081 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

preto;provido de haste em metal;" Botafogo F.R".

061-00000_13082 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco;" Bancários Unidos e Fortes, Tupã".

061-00000_13083 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores 

amarelo e vermelho,provido de haste em metal e alça 

em plástico;" Borg Warner".



061-00000_13084 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores 

branco,preto e vermelho;" FECIT Tupã".

061-00000_13085 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores roxo 

e branco;"Renovação Caetano Violante -Candidato do 

Povo". 

061-00000_13086 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores roxo 

e branco;"Renovação Caetano Violante -Candidato do 

Povo". 

061-00000_13087 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores roxo 

e amarelo;" Sociedade Odontologica, Marília".

061-00000_13088 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores 

amarelo,preto e vermelho;"Festival do Crédito 

Instantâneo".

061-00000_13089 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho;" 3º Aniversário do Governo Janio Quadros".

061-00000_13090 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato bandeirola, nas cores azul, 

preto e branco; "Colégio comercial Protásio Alves 

formandos de 62".

061-00000_13091 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho e branco; Provido de haste em metal e alça 

em tecido." IV centenário de São Paulo".

061-00000_13092 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato circular, vermelho, branco e 

preto; Lembrança do " 3º grande rodeio Tupã".

061-00000_13093 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato circular, vermelho, branco e 

preto; Lembrança do " 3º grande rodeio Tupã".

061-00000_13094 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de florão, vermelho e 

branco,"Escola técnica do comércio Coelho Neto, 

Santos"-1957.



061-00000_13095 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola retangular 

com alça e franja, verde, "Casa de Espanha Tupã".

061-00000_13096 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola retangular 

com alça e franja, verde, "Casa de Espanha Tupã".

061-00000_13097 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola retangular 

com alça e franja, verde, "Casa de Espanha Tupã".

061-00000_13098 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola retangular 

com alça e franja, verde, "Casa de Espanha Tupã".

061-00000_13099 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola nas cores azul 

vermelho e laranja,com Haste em metal e alça em 

tecido,"Por favor não bata a porta".

061-00000_13100 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

verde,provido de haste em metal e alça em tecido;" 

F.M.E.".

061-00000_13101 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

amarelo,provido de haste em metal e alça em tecido;" 

Centro Academico Vital Brasil Filho - gestão 1962 - 

Veterinária".

061-00000_13102 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

roxo,branco,amarelo e preto,provido de haste em metal 

e alça em tecido;" 4º Festival Varzeano".

061-00000_13103 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Federação Universitaria Paulista de Esportes".

061-00000_13104 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores marrom 

e amarelo,provido de haste em metal;"Brasilia Capital 

da Esperança".



061-00000_13105 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul 

,branco e vermelho,provido de haste em metal e alça 

em tecido;"ACBR".

061-00000_13106 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

branco,provido de haste em metal alça em tecido;"Clube 

Atletico Santista".

061-00000_13107 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

branco;"Agronomia".

061-00000_13108 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

marrom,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Colégio Metropolitano".

061-00000_13109 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

branco,provido de haste em metal e alça em tecido;" 

C.S. Feliciano L. Mello SESC".

061-00000_13110 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco, haste em metal e alça em plástico;"Sociedade 

Paulista de Trote". 

061-00000_13111 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul, 

vermelho e brancoprovido de haste em metal e alça em 

tecido;"Atletico Clube Guará".

061-00000_13112 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco, 

azul claro e escuro,provido de haste em metal e alça em 

tecido;" 64 anos de Desportos".

061-00000_13113 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

azul,provido de haste em meta;"AABB São Paulo - 

Patinação Artistica 1º aniversário".

061-00000_13114 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

preto,vermelho e branco,privido de alça em tecido; IV 

Centenário da Cidade de São Paulo".

061-00000_13115 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,preto,verde,vermelho e amarelo,provido de alça 

em tecido;" Olimpiada de Roma-1960".



061-00000_13116 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

azul ,provido de haste em metal e alça em tecido;"Rádio 

Difusora Rio Preto".

061-00000_13117 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,verde e amarelo,provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Parque Nacional do Iguaçu".

061-00000_13118 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Brasão com iniciais".

061-00000_13119 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;" XII Campeonato Sudamericano de Tennis de 

Mesa".

061-00000_13120 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

amarelo,verde e azul,provido de alça em metal;" Brasil 

Campeão Mundial de Futebol-Suécia- 1958".

061-00000_13121 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho,branco e azul,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Pequeninos do Jockey".

061-00000_13122 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco, 

vermelho e preto,provido de haste em metal e alça em 

tecido;" A.A. Veteranos- Marília".

061-00000_13123 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho,azul e branco,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"CICAM Mercedes Tudo para o seu 

Caminhão".

061-00000_13124 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,verde e vermelho,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Pinhalense Máquinas para Café".



061-00000_13125 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal e pingente em 

plático;"Nosso Voto é de J. Mendonça Falcão".

061-00000_13126 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal e alça em tecido; 

"Fazendinha".

061-00000_13127 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Fábrica de Bolsas Elka".

061-00000_13128 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Sociedade Esportiva Cultural de Marília".

061-00000_13129 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,vermelho e roxo,provido de haste em metal e 

alça em tecido; "Juntas Irlemp 10 anos de Tradição".

061-00000_13130 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

amarelo,vermelho,branco e verde,provido de haste em 

metal e alça em tecido;"Clube 3M".

061-00000_13131 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

amarelo,vermelho,branco e verde,provido de haste em 

metal e alça em tecido;"Clube 3M".

061-00000_13132 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

amarelo,vermelho,branco e verde,provido de haste em 

metal e alça em tecido;"Clube 3M".

061-00000_13133 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

amarelo,vermelho,branco e verde,provido de haste em 

metal e alça em tecido;"Clube 3M".

061-00000_13134 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste e alça em plástico;"Mercedes-

Benz 1ª Convenção Nacional dos Concessionários".



061-00000_13135 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste e alça em plástico;"Mercedes-

Benz 1ª Convenção Nacional dos Concessionários".

061-00000_13136 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste e alça em plástico;"Mercedes-

Benz 1ª Convenção Nacional dos Concessionários".

061-00000_13137 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste e alça em plástico;"Mercedes-

Benz 1ª Convenção Nacional dos Concessionários".

061-00000_13138 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

verde,branco e preto,provido de haste em metal e alça 

em tecido;"Produtos de Alta Qualidade".

061-00000_13139 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho, branco e preto,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"C.A. Fazenda Estadual São Paulo Brasil".

061-00000_13140 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

amarelo,provido de haste em metal e alça em 

plástico;"Petrobrás".

061-00000_13141 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco;"Autodromo Vila Automovel Club Adrianopoles".

061-00000_13142 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco 

,azul e vermelho;"AABB São Paulo- 30º aniversário-

1964".

061-00000_13143 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

azul,branco e vermelho;" CBI".

061-00000_13144 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho;"TTC".



061-00000_13145 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco;provido de haste em metal e alça em 

tecido;" AFC Rio de Janeiro".

061-00000_13146 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

branco;"Agronomia".

061-00000_13147 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco;"Viaje bem...Viaje VASP".

061-00000_13148 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal;"TTC".

061-00000_13149 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Telefunken".

061-00000_13150 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho, verde e amarelo, provido de haste em metal 

e alça em tecido;"2º Jogos Desportivos Luso Brasileiros".

061-00000_13151 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,vermelho e e preto,provido de alça em tecido;" 

C.A. River Plate". 

061-00000_13152 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Cia. de Tintas e Vernizes "R. Montesano".

061-00000_13153 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,"Bandeira da Argentina". 

061-00000_13154 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco;"Série Walt Disney Zé Carioca".

061-00000_13155 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

amarelo;"Lembrança do Encerramento da Semana do 

Trânsito".



061-00000_13156 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,vermelho e azul;"Auto Eletrico Mecânica 

Terrinha".

061-00000_13157 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

roxo,branco e vermelho;"Conheça a Oferta dos 100 da 

Eletro-Radiobrás".

061-00000_13158 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores amarelo 

e verde;"Rolamentos Schaeffler do Brasil".

061-00000_13159 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores preto e 

amarelo;" bandeira de país, listas pretas e amarelas 

horizontais e intercaladas e estreas amarelas em fundo 

preto".

061-00000_13160 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores vinho e 

verde;"Fluminense".

061-00000_13161 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

amarelo,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Professor Aldo Perracini para Vereador".

061-00000_13162 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco 

vermelho e amarelo;"Para Deputado Federal Fancisco 

Biraldes Filho".

061-00000_13163 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores marrom 

e branco,provido de haste em metal e alça em tecido;" 

FMUSP Medicina".

061-00000_13164 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Schola Cantorum N.S. do Carmo".

061-00000_13165 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores 

amarelo e verde;" III Congresso Nacional de Trânsito".



061-00000_13166 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores roxo 

e amarelo,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Companhia Organizadora de Serviços 

Telefonicos".

061-00000_13167 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores roxo 

e amarelo,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Companhia Organizadora de Serviços 

Telefonicos".

061-00000_13168 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

amarelo;"Brasil Campeão Mundial de Futebol 1958".

061-00000_13169 histórico Flâmula

Flâmula em papel,formato triangular,nas cores 

vermelho, verde e amarelo;"Visite Dracena no seu 14º 

Aniversário".

061-00000_13170 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Auto Eletrico Germano e Agostino".

061-00000_13171 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores rosa e 

preto,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Morselli e Cia Ltda".

061-00000_13172 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e preto,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Lembrança Poços de Caldas".

061-00000_13173 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco;"Lembrança de Carlos Gonzaga".

061-00000_13174 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco;"CAP".

061-00000_13175 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho,provido de haste em metal;"Capeonato 

Infanto Juvenil Federação Paulista de Ginastica".



061-00000_13176 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

azul,bege e vermelho,provido de haste em metal e alça 

em tecido;"Sagrado Coração de Jesus".

061-00000_13177 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho,verde e branco,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Federação Portuguesa de Ginástica".

061-00000_13178 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Federação Fluminense de Desportos".

061-00000_13179 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

preto,branco e vermelho,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Sport Club Corinthians Paulista".

061-00000_13180 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde, 

branco e vermelho,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Federação Catarinense de Tênis".

061-00000_13181 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco,provido de haste em metal;"Clube 

Nautico Cachoeira".

061-00000_13182 histórico Flâmula

Flâmula em plástico,formato triangular,nas cores 

branco, preto,amarelo,vermelho e azul,provido de haste 

em metal e alça em tecido;"VI Jogos Regionais da Alta 

Paulista".

061-00000_13183 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco;"Federação Aquática de S. Catarina".

061-00000_13184 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Federação Mineira de Atletismo".



061-00000_13185 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

preto,branco e amarelo,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Exposição Ibirapuera- São Paulo".

061-00000_13186 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

roxo,azul e branco,provido de haste e alça em 

plástico;"Mercedes-Benz 1ª Convenção Nacional dos 

Concessionários".

061-00000_13187 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

verde,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Sorocaba Medicina".

061-00000_13188 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

amarelo;"Faculdade de Ciências Econômicas Bauru ITE 

". 

061-00000_13189 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

preto, provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Ginásio Conselheiro Buarque de Macedo 10ª 

Turma de Formandos".

061-00000_13190 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Símbolo da Mercedes Benz".

061-00000_13191 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Guanabara Rio ".

061-00000_13192 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

vermelho;"Juventus".

061-00000_13193 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

roxo,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Matriz São Pedro Tupã".

061-00000_13194 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores lilás e 

branco;" VI Macabiah Nacional".

061-00000_13195 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

bege,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Associação da Juventude Israelita".



061-00000_13196 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste em metal e alça em tecido;" 

Deportivo Lautaro".

061-00000_13197 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"A.A. Portuários de Santos".

061-00000_13198 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e roxo,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Parque Infantil Guia Lopes 1º Exposição de 

Flores".

061-00000_13199 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e amarelo,provido de haste em metal e alça 

em tecido;"Universidade de Juiz de Fora- Farmácia 

Odontologia".

061-00000_13200 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Judô Associação Atlética Bento Lisboa".

061-00000_13201 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas coresconza e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Prefeitura Municipal de são Paulo Recantos 

Infantis".

061-00000_13202 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

azul;"Revoada Internacional do IV Centenário de São 

Paulo".

061-00000_13203 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores amarelo 

e roxo;" XV Jogos Universitários Brasileiros".

061-00000_13204 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores amarelo 

e ocre,provido de haste em metal e alça em tecido;" 26º 

Aniversário Pró Construção da Maternidade N.S. da 

Candelária".



061-00000_13205 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,azul e vermelho,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Grêmio Esportivo do Centro Israelita do 

Paraná".

061-00000_13206 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,vermelho e azul,provido de haste em metal e 

alça em plástico;"Jogos Pan Americanos".

061-00000_13207 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

amarelo,provido de haste em metal e alça em tecido;" 

1º Campeonato Brasileiro Juvenil de Futebol de Salão 

Ceará".

061-00000_13208 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores marrom 

e branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Doutorandos 1958".

061-00000_13209 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,vermelho e amarelo,provido de haste em metal 

e alça em tecido;" E.N.G.E 1ª turma de Professorandos".

061-00000_13210 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

verde,amarelo e branco,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Homenagem do Clube dos Bancários de 

Tupã a Metrópole de Progresso".

061-00000_13211 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

branco;" 1º campeonato Brasileiro de Esgrima Infanto-

Juvenil".

061-00000_13212 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho,verde e branco;"Estado de S. Catarina".

061-00000_13213 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

azul,branco e vermelho;"Parque Infantil D. Pedro I".

061-00000_13214 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores azul e 

branco;" F.A.M. IIª Macabiada Argentina".



061-00000_13215 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

azul,vermelho e branco;"Federação Bahiana de 

Natação".

061-00000_13216 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

cinza,roxo e amarelo,provido de haste em metal e alça 

em tecido;" XV Jogos Universitários Brasileiros Niterói".

061-00000_13217 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores branco e 

azul.provido de haste em metal e alça em tecido;"Volta 

ao Mundo".

061-00000_13218 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

branco ,provido de haste em metal e alça em tecido;" 3º 

Festival Varzeano".

061-00000_13219 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

branco,provido de haste em metal e alça em tecido;" 4º 

Festival Varzeano".

061-00000_13220 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores amarelo 

e verde,provido de haste em metal e alça em tecido;" X 

Jogos Nordestinos".

061-00000_13221 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho,branco e azul provido de haste em metal e 

alça em tecido;"XXXII Campeonato Intercolonial de 

Atletismo".

061-00000_13222 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

amarelo,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Refinaria Presidente Bernardes".

061-00000_13223 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

azul,vermelho e branco,provido de haste em metal e 

alça em tecido;"Banco Francês e Brasileiro S/A".

061-00000_13224 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores verde e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Lembrança do Gaúcho Hugo Schramm".



061-00000_13225 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

branco,verde e vermelho,provido de haste em 

metal;"Para Prefeito Serafim dos Santos".

061-00000_13226 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores preto e 

branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Professorandos 1960".

061-00000_13227 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho ebranco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Formandos 1961".

061-00000_13228 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores roxo e 

vermelho,provido de haste em metal e alça em tecido;" 

Tupã 1960 Escola Técnica de Comércio Arthur 

Fernandes".

061-00000_13229 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e amarelo,provido de haste em metal e alça 

em tecido;"Formandos 1962 Tupã".

061-00000_13230 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e barnco;"Seminário Diocesano de Marilia".

061-00000_13231 histórico Flâmula de Espanha

Flâmula em tecido,formato de bandeirola,nas cores 

verde,vermelho e amarelo,provido de haste em metal e 

alça em tecido."Brasão ao centro".

061-00000_13232 histórico Flâmula de Portugual

Flâmula em tecido,formato triangular,nas cores 

vermelho e branco,provido de haste em metal e alça em 

tecido;"Benfica".

061-00000_13386 Revolução 32 Recortes de jornais

061-00000_13387 Revolução 32 Conjunto de documentos textuais

061-00000_13388 Revolução 32 Jornal das Trincheiras

061-00000_13389 Revolução 32 Jornal das Trincheiras

061-00000_13390 Revolução 32 Jornal das Trincheiras

061-00000_13391 Revolução 32 Jornal O Separatista

061-00000_13392 Revolução 32 Jornal O Separatista

061-00000_13393 Revolução 32 Jornal O Separatista



061-00000_13394 documento visual Cartões (conjunto) [Sem título]

061-00000_13395 Revolução 32 Álbum de fotografias

[Retrato de família; Revolução 

de 1932]

061-00000_13633 documento visual Mapa Funai Mapa de reservas indígenas, il., pb

061-00000_13816 documento textual Ata de Reunião

Uma folha de papel em tamanho ofício contendo ata de 

reunião de prefeitos e presidentes de câmaras.

061-00000_13817 documento textual Carta

[do governador do Estado de 

São Paulo para os moradores de 

Tupã]

061-00000_13818 documento textual Carta

[do DER de São Paulo para o Sr. 

Ramon Barrinuevo.]

Uma folha de papel em tamanho ofício contendo carta 

datilografada do dire do estado diretor geral do DER de 

São Paulo ao Sr. Ramon Barrinuevo.

061-00000_14116 Revolução 32 Condecoração

Fotocópia de Condecoração com ilustração de capaceTE - 

com a bandeira do Estado de São Paulo, 1p.:il., pb

061-00000_14156 documento textual Pasta de pesquisa dos Kaingàng

Pasta de Pesquisa com capa na cor preto, 20 p.:il., pb 

datilografado.

061-00000_14174 documento textual Diploma de honra

Diploma de honra em papel, provido de um florão com 

medalha na lateral direita, oferecido ao município de 

Tupã pelo presidente da república, Sr.Juscelino 

Kubitschek e pela Comissão Consultiva de Administração 

Pública.

061-00000_14175 documento textual Memorial reivindicatório

Memorial reivindicatório de construção e pavimentação 

de uma rodovia ligando Marília-Panorama Paulicéia - 

Memorial com capa na cor bege, 7 p.

061-00000_14176 documento textual Livro

Instituto Assistencial Espírita de 

Marília Estatuto- Livro na cor bege.

061-00000_14897 armamentos e munição Arma de fogo

arma de metal de 2 canos e empunhadura revestida de 

plástico preto.

061-00000_14898 armamentos e munição Bainha Bainha em couro para armazenamento de punhal.

061-00000_14899 armamentos e munição Bomba Cápsula para explosivo em formato piriforme.

061-00000_14900 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula para explosivo desprovida de munição.



061-00000_14901 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal.

061-00000_14902 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal.

061-00000_14903 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal.

061-00000_14904 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal.

061-00000_14905 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal.

061-00000_14906 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal.

061-00000_14907 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal.

061-00000_14908 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal.

061-00000_14909 armamentos e munição Cápsula de bomba cápsula de projétil de canhão de metal dourado.

061-00000_14910 armamentos e munição Cápsula de bomba Bomba deflagarda, de metal, estourada.

061-00000_14911 armamentos e munição Cinturão cinto de balas de couro com 23 encaixes e 22 cápsulas.

061-00000_14912 armamentos e munição Espingarda

espingarda de corpo de madeira envernizada, com 2 

gatilhos e 2 canos, de metal. Etiqueta na parTE - de 

baixo: SR. YOLANDO DIORIO 01/98.

061-00000_14913 armamentos e munição Faca e bainha

Faca em metal, com cabo em madeira; provido de 

bainha em madeira.

061-00000_14914 armamentos e munição Granada de mão

Granada em metal, desprovida de cápsula explosiva e 

de dispositivo disparador.

061-00000_14915 armamentos e munição Projétil (conjunto)

Quatro projéteis em metal, de formato alongado e ponta 

afilada, sobre base plana e retangular de metal, para 

encaixe no cartucho da arma de fogo.

061-00000_14916 armamentos e munição Arma de fogo

pistola de metal de 1 cano, tambor, cabo revestido de 

madeira com escrita GOLIAT em alto relevo.

061-00000_14917 armamentos e munição Arma de fogo

pistola de metal de 2 canos, sem tambor, com 2 

gatilhos, cabo revestido de madeira com detalhes 

circulares de metal.

061-00000_14918 armamentos e munição Arma de fogo

pistola de metal de 1 cano, com tambor com balas, sem 

gatilho, cabo sem revestimento.

061-00000_14919 armamentos e munição Projétil Projétil desprovido de cápsula explosiva.

061-00000_14920 armamentos e munição Revólver

revolver COLT AUTOMATICA, CALIBRE 25, de metal, 1 

cano e um gatilho, com cabo envolto por madre-pérola. 

Bainha de couro.



061-00000_14921 arqueológico Lâmina de machado lascado

esboço de lâmina de machado lascado (?). Não há sinais 

de uso.

061-00000_14922 arqueológico Fragmento de lâmina de machado fragmento de lâmina de machado lascado

061-00000_14923 arqueológico

Fragmento de lâmina de machado lítico 

polido. Gume ausente e ausência de material 

em uma das faces. 

Fragmento de lâmina de machado lítico polido. Gume 

ausente e ausência de material em uma das faces.

061-00000_14924 arqueológico Fragmento de mão de pilão

Fragmento de Mão de pilão lítica polida com ausência da 

base.

061-00000_14925 arqueológico Fragmento de mão de pilão

Fragmento lítico polido de mão de pilão, formato 

cilíndrico, parte superior. Lâmina de machado lítico 

polido. Gume com sinais de uso. 

061-00000_14926 arqueológico Fragmentos de cerâmica

10 fragmentos cerâmicos de borda, sendo 3 cromadas; 

10 fragmentos cerâmicos cromados; 46 fragmentos 

cerâmicos, entre queimados e sem sinais de queima; 2 

sacos com terra;

061-00000_14927 arqueológico Lâmina de machado

lâmina de machado lítico polido com retirada de material 

na forma de risco nas faces e no entalhe.

061-00000_14928 arqueológico Lâmina de machado

lâmina de machado lítico polido com retirada de material 

no entalhe.

061-00000_14929 arqueológico Lâmina de machado

lâmina de machado lítico polido com retirada de material 

em uma das faces e no entalhe. Gume com sinais de 

uso.

061-00000_14930 arqueológico Lâmina de machado

lâmina de machado lítico polido. Gume com sinais de 

uso.

061-00000_14931 arqueológico Lâmina de machado

lâmina de machado lítico polido sem entalhe. Gume com 

retirada de material

061-00000_14932 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido. Presença de base para 

amarração do cabo.

061-00000_14933 arqueológico Lâmina de machado

lâmina de machado lítico polido sem entalhe para 

amarração do cabo.

061-00000_14934 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido com retirada de 

material em uma das faces.



061-00000_14935 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido. Retirada de material 

sentido vertical próxima ao entalhe para amarração do 

cabo.

061-00000_14936 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido. Ausência de entalhe 

para amarração do cabo.

061-00000_14937 arqueológico Lâmina de machado

lâmina de machado lítico polido com ausência de entalhe 

para amarração do cabo.

061-00000_14938 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido com retirada de 

material no entalhe. Sinais de uso no gume.

061-00000_14939 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido. Sinais de uso no gume. 

Retirada de material próximo ao entalhe.

061-00000_14940 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido. Sinais de uso no gume. 

Retirada de material próximo ao entalhe.

061-00000_14941 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido com leve curvatura 

perto do entalhe para a amarração do cabo. Base 

arredondada.

061-00000_14942 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido, com sinais de uso no 

gume e com retirada de material próximo ao entalhe 

para amarração do cabo.

061-00000_14943 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado semi-lunar lítico polido(em forma de 

peixe) sem sinais de uso no gume. Ranhuras nas faces. 

Pequena retirada de material próximo ao entalhe.

061-00000_14944 arqueológico Mão de pilão

Mão de pilão lítica polida com retirada de material na 

base.

061-00000_14945 arqueológico Mão de pilão

Lâmina de machado lítico polido com retirada de 

material em uma das faces.

061-00000_14946 arqueológico Mão de pilão

Mão de pilão lítico polido de forma oval e com sinais de 

uso na base.

061-00000_14947 arqueológico Mão de pilão Mão de pilão lítico polido de forma cônica.

061-00000_14948 arqueológico Mão de pilão

Mão de pilão lítico polido de forma cilíndrica e com sinais 

de uso no entalhe.

061-00000_14949 arqueológico Mão de pilão

Mão de pilão lítico polido, formato cilíndrico e entalhe 

com sinais de uso.



061-00000_14950 arqueológico Mão de pilão

Mão de pilão lítico polido com retirada de material na 

base. Formato cônico.

061-00000_14951 arqueológico Mão de pilão

Mão de pilão lítico polido em formato cilíndrico com 

sinais de uso na base.

061-00000_14952 arqueológico Fragmentos ósseos

Fragmentos ósseos compostos por: 1 Crânio com dentes 

incrustado no aparelho lacrimal, 2 ossos do fêmur, 2 

ossos do rádio, 2 ossos da tibias, 4 ossos da vertebra, 1 

osso do cóccix, 1 mandíbula inferior e 1 superior 

quebrado em duas partes. Totalizando 15 partes. 

061-00000_14953 arqueológico Crânio Crânio sem a arcada dentária.

061-00000_14954 outros Maracatu

Prato ceramico cromado na parte superior nas cores 

bege, variações de marrom e motivos geometricos, 

borda na cor marrom escurro.Prato em cerâmica com 21 

bonecos tipicamente trajados para dança do Maracatu.

061-00000_14955 arqueológico Sambaqui

Berbigões, carapaças de moluscos, bivalves, restos 

ósseos não identificados, 10 líticos sem sinais de uso, 1 

raspador lítico (?)

061-00000_14956 arqueológico

Urna funerária Igaçaba em cerâmica 

corrugada. 

Urna funerária ou Igaçaba infantil com decoração 

corrugada com a borda do gargalo ausente e fundo 

completo.

061-00000_14957 arqueológico

Urna funerária Igaçaba em cerâmica 

corrugada 

Urna funerária em ceramica Guarani ou Igaçaba, borda 

com peçados ausentes, fundo ausente, sinais de 

queima. Corrugada. 

061-00000_14958 etnográfico Urna funerária

Urna funerária Igaçaba com decoração corrugada com a 

borda do gargalo ausenTE - e fundo completo

061-00000_14959 etnográfico Urna funerária

Urna funerária em cerâmica Guarani (?), borda com 

pedaços ausentes, fundo ausente, sinais de 

queima,Corrugada,



061-00000_14960 objeto de culto Objetos sacros

altar composto por: dois candelabros com duas velas, 

dois ostensórios dourados, um missal em latim sobre o 

suporte de madeira, uma toalha rendada cortada ao 

meio, um cálice com uma patena dourada.

061-00000_14961 objeto de culto Objetos sacros

altar composto por: dois candelabros com duas velas, 

dois ostensórios dourados, um missal em latim sobre o 

suportede madeira, uma toalha rendada cortada ao 

meio, um cálice com uma patena dourada.

061-00000_14962 objeto de culto Barrete

Barrete de papel rígido revestido externamente por 

tecido preto, cordel de algodão trançado preto e lã preta, 

revestido internamente por tecido na cor vermelha.

061-00000_14963 objeto de culto Barrete

Cobertura quadrangular da cabeça dos clérigos na cor 

preta

061-00000_14964 objeto de culto Corporal

Corporal usado para cobrir o altar na celebração da 

missa.

061-00000_14965 objeto de culto Corporal

Corporal usado para cobrir o altar na celebração da 

missa.

061-00000_14966 arte sacra (Católica/Africana) Crucifíxo Madeira talhada representando Cristo na Cruz.

061-00000_14967 objeto de culto Missal

Missal romano cotidiano. LEMBRANÇA DO PADRINHO 

MANSUR POR OCASIÃO DA MISSA EM SUA CAPELA, 

MARÍLIA, 30/6/66. Com 5 panfletos de santos.

061-00000_14968 objeto de culto Ritual de Exéquias Ritual de Exéquias

061-00000_14969 objeto de culto Missal

Missale Romanum em couro preto com cruz ao 

centro.Inscrição Missale Romanum em dourado no 

dorso.Possue marcador.

061-00000_14970 objeto de culto Missal

Ordo sabbati sancti. Pertencente ao Monsenhor Affonso 

Hafner. PI não confere.

061-00000_14971 objeto de culto Missal

Ordo hebdomadae sanctae, instauratus. Pertencenteao 

Monsenhor Affonso Hafner.

061-00000_14972 arte sacra (Católica/Africana) Missal missae defunctorum.



061-00000_14973 objeto de culto Ostensório Ostensório dourado com fundo vermelho na rosácea.

061-00000_14974 objeto de culto Ostensório Ostensório dourado com fundo vermelho na rosácea

061-00000_14975 objeto de culto Patena

patena usado para proteger/tampar o cálice de vinho da 

eucaristia com um cruz ao centro

061-00000_14976 objeto de culto Patena patena com a borda dourada quadrada

061-00000_14977 objeto de culto Patena

patena usado para proteger/tampar o cálice de vinho da 

eucaristia com um cruz ao centro

061-00000_14978 objeto de culto Patena patena com a borda dourada quadrada

061-00000_14979 objeto de culto Turíbulo

Incensário utilizado na liturgia católica, em prata, com 

tampa em forma de sino perfurada em desenhos de 

cruz, encimada por uma argola e orlada por 3 argolas, 

onde perpassam correntes; caldeira com base em taça, 

orla decorada com 3 querubins encimados por arco.

061-00000_14980 objeto de culto Turíbulo turíbulo prateado com sinais de queima

061-00000_14981 artes plásticas Pintura [Flores] Dois quadros com ilustração de motivos florais

061-00000_14982 artes plásticas Pintura [Flores] Dois quadros com ilustração de motivos florais

061-00000_14983 artes plásticas Efígie [Índio]

Efígie em metal sobre mármore verde claro com a face 

esquerda de índio (marajoara?) e a inscrição na base do 

pescoço "f sargentini"

061-00000_14984 artes plásticas Efígie [Índio]

face esquerda de índio (marajoara?) com a inscrição na 

base do pescoço: "f sargentini"

061-00000_14985 artes plásticas Escultura [Bailarina]

Escultura cubana em madeira escura de figura estilizada 

de bailarina

061-00000_14986 artes plásticas Escultura [Homem sobre cavalo]

Escultura de cerâmica na cor marrom de homem sobre 

cavalo.

061-00000_14987 arte sacra (Católica/Africana) Escultura [São Francisco]

Escultura em cerâmica na cor marrom de imagem sacra 

de figura masculina;

061-00000_14988 artes plásticas Escultura [Cavalo] Escultura de ferro em formato de cavalo sem as patas.

061-00000_14989 artes plásticas Efígie em madeira [Índia] placa de madeira talhada em perfil de índia.



061-00000_14990 uso pessoal Maleta de pintura

maleta de madeira com alça de metal e dois fechos; 

parteinterna com uma base de metal; 5 divisórias; 

parteinterna da tampa com rabiscos e pinturas verde e 

azul; espatula de metal com cabo de madeira.

061-00000_14991 artes plásticas Pintura Matriz São Pedro óleo sobre tela.

061-00000_14992 artes plásticas Pintura Solar Luiz de Souza Leão óleo sobre tela. Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_14993 artes plásticas Pintura Trevo de Tupã óleo sobre tela. Trevo de Tupã

061-00000_14994 artes plásticas Pintura [Ponte de Tupã] Imagem da ponte ponte Tupã - Bastos

061-00000_14995 artes plásticas Pintura Edifício Marajoara Imagem do Edifício Marajoara

061-00000_14996 artes plásticas Pintura Aeroporto Brigadeiro Faria Lima óleo sobre tela. Aeroporto Brigadeiro Faria Lima

061-00000_14997 artes plásticas Pintura Solar Luiz de Souza Leão Imagem da fachada do Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_14998 artes plásticas Pintura Escola Estadual Bartira óleo sobre tela. E. E. Bartira - hoje diretoria de ensino

061-00000_14999 artes plásticas Pintura Primeiro grupo escolar óleo sobre tela. Primeiro grupo escolar

061-00000_15000 artes plásticas Pintura Primeira escola de Tupã óleo sobre tela. Primeira escola de Tupã

061-00000_15001 artes plásticas Pintura Paróquia N. Sra. Auxiliadora Imagem da fachada da Paróquia N. Sra. Auxiliadora

061-00000_15002 artes plásticas Pintura Igreja São Judas Tadeu óleo sobre tela. Igreja São Judas Tadeu

061-00000_15003 artes plásticas Pintura Retrato da Índia Vanuire óleo sobre tela. Retrato da Índia Vanuire

061-00000_15004 artes plásticas Pintura

[índio abaixado com diadema 

horizontal]

óleo sobre tela. Indio abaixado com diadema horizontal, 

segurando com a mão esquerda arco e flecha

061-00000_15005 artes plásticas Pintura Retrato de Luiz de Souza Leão óleo sobre tela. Retrato de Luiz de Souza Leão

061-00000_15006 artes plásticas Pintura Legião mirim óleo sobre tela. Legião mirim

061-00000_15007 artes plásticas Pintura Prefeitura de Tupã óleo sobre tela. Prefeitura

061-00000_15008 artes plásticas Pintura

[Avenida Tamoios na década de 

50] óleo sobre tela. Avenida Tamoios na década de 50

061-00000_15009 artes plásticas Pintura Estação de trem óleo sobre tela. Estação de trem

061-00000_15010 artes plásticas Pintura Hospital São Francisco de Assis Imagem da fachada do Hospital São Francisco de Assis

061-00000_15011 artes plásticas Pintura Avenida Inglaterra Imagem da Avenida Inglaterra



061-00000_15012 artes plásticas Pintura [Dois índios]

Imagem de dois índios, um à esquerda abaixado e outro 

à direita sentado; Corte de cabelo

061-00000_15013 artes plásticas Pintura [Paisagem rural]

Imagem de paisagem com um lago, uma árvore no 

canto direito e duas no canto esquerdo

061-00000_15014 artes plásticas Pintura

[Fachada do Museu Histórico 

Pedagógico Índia Vanuíre]

Imagem da fachada do Museu Histórico Pedagógico 

Índia Vanuíre

061-00000_15015 artes plásticas Pintura [Praça Dom Bosco] Imagem da Praça Dom Bosco

061-00000_15016 artes plásticas Pintura [Vila Industria] Imagem da Vila Industria

061-00000_15017 artes plásticas Pintura

[Vila Industria Avenida 

Inglaterra] óleo sobre tela. Vila Industria Avenida Inglaterra

061-00000_15018 artes plásticas Pintura [Casa Palma] Imagem de edificação; Casa Palma

061-00000_15019 artes plásticas Pintura [Fachada do Fórum] Imagem de fachada do Fórum

061-00000_15020 artes plásticas Pintura Grande Hotel Tamoios Imagem da fachada do Grande Hotel Tamoios

061-00000_15021 artes plásticas Pintura Solar Luiz de Souza Leão Imagem do jardim interno do Solar Luiz de Souza Leão

061-00000_15022 artes plásticas Pintura [Rua Aimóres] Imagem da rua Aimóres

061-00000_15023 artes plásticas Pintura Cine Riviera Imagem do Cine Riviera

061-00000_15024 artes plásticas Pintura

[Fachada da Santa Casa de 

Misericórdia de Tupã]

Imagem da fachada da Santa Casa de Misericórdia de 

Tupã

061-00000_15025 artes plásticas Pintura Estádio Municipal Imagem do Estádio Municipal

061-00000_15026 artes plásticas Pintura Igreja Presbiteriana Imagem da fachada da Igreja Presbiteriana

061-00000_15027 histórico Quadro de Brasão

[Tupã - Metrópole Universitária 

do Centro-Oeste Paulista]

Quadro em gesso com imagem de brasão ao centro e a 

inscrição 'Tupã - Metrópole Universitária do Centro-

Oeste Paulista'

061-00000_15028 histórico Brasão

[Tupã - Metrópole Universitária 

do Centro-Oeste Paulista]

Quadro em gesso com imagem de brasão ao centro e a 

inscrição 'Tupã - Metrópole Universitária do Centro-

Oeste Paulista'

061-00000_15029 artes plásticas Pintura [Automóvel Baratinha] Imagem do automóvel Baratinha - Souza Leão

061-00000_15030 artes plásticas Pintura [Primeira Delegacia de Tupã] Imagem da Primeira Delegacia de Tupã

061-00000_15031 filatelia

quadro com moldura; reprodução ampliada de 6 selos, 

colados em suportede madeira.

061-00000_15032 filatelia

quadro com moldura; reprodução ampliada de 6 selos, 

colados em suportede madeira.



061-00000_15033 artes plásticas Pintura [Paisagem urbana]

óleo sobre madeira, espatulada. Desenho de rua com 

casa branca de telhado marrom e torre ao centro. Com 

moldura creme.

061-00000_15034 artes plásticas Pintura [Região de Minas Gerais]

óleo sobre madeira, pincelada com alguns detalhes 

espatulados. Desenho de região de Minas Gerais; no 

canto inferior casas; no canto superior central igreja com 

duas torres, branca; céu azul. Moldura creme.

061-00000_15035 artes plásticas Pintura [Paisagem rural]

tinta a óleo, pincelada com alguns detalhes espatulados 

em madeira compensado. Canto direito desenho de 

montanhas em tons de verde; ao centro 4 árvores; canto 

esquerdo, mar ao pé das montanhas; céu azul claro e 

azul escuro. Moldura creme.

061-00000_15036 artes plásticas Pintura [Paisagem urbana]

óleo sobre madeira, pincelada e espatulada. 1º plano 

com 5 árvores no canto esquerdo e 5 árvores no canto 

direito; 2º plano lago, encimado por casas no canto 

direito; montanhas ao fundo; céu esverdeado; moldura 

creme.

061-00000_15037 artes plásticas Pintura [Paisagem rural]

óleo sobre madeira, pincelada. Montanhas na parte 

infeiror e árvores na parte superior.

061-00000_15038 artes plásticas Pintura [Paisagem rural]

óleo sobre madeira, pincelada. Paisagem com 

montanha ao fundo

061-00000_15039 artes plásticas Pintura [Vaso com flores]

óleo sobre madeira, pincelada. Desenho de vaso com 

florais (vermelhas e brancas), pato abaixo.

061-00000_15040 artes plásticas Pintura [Paisagem rural]

óleo sobre madeira, pincelada. Paisagem com 

montanhas ao fundo, e casa em 1º plano no canto 

direito central.

061-00000_15041 artes plásticas Pintura [Vaso com flores]

óleo sobre madeira, pincelada. Desenho de vaso com 

florais (brancas), ladeada com livro de capa vermelha.

061-00000_15042 artes plásticas Pintura [Paisagem marítimia]

óleo sobre madeira, espatulada. Paisagem maritima 

com barcos.



061-00000_15043 artes plásticas Pintura [Igreja]

óleo sobre madeira, espatulada. Tela principal: 

paisagem de uma igreja com céu azul. Verso da tela: 

pincelada com detalhes em alto relevo, paisagem de 

montanha.

061-00000_15044 artes plásticas Pintura [Natureza morta]

óleo sobre madeira. Jarra ao centro, prato com 3 

lagostas, 1 fora do prato e 3 limões.

061-00000_15045 artes plásticas Pintura [Paisagem marítima] óleo sobre madeira. Paisagem maritima.

061-00000_15046 artes plásticas Pintura [Paisagem marítima]

óleo sobre madeira. Paisagem maritima, céu azul claro 

com nuvens creme.

061-00000_15047 artes plásticas Pintura [Paisagem marítima]

óleo sobre madeira. Paisagem maritima com montanha 

no canto superior esquerdo, céu azul escuro.

061-00000_15048 artes plásticas Pintura [Paisagem marítima]

óleo sobre tecido. Paisagem com capela no canto 

esquedor e árvores no canto direito a frentede casa 

verde, céu em tons de azul e branco.

061-00000_15049 artes plásticas Pintura [Paisagem rural]

óleo sobre tecido. Piasagem de caminho ao centro 

ladeado por árvores.

061-00000_15050 artes plásticas Pintura [Paisagem marítima]

óleo sobre tecido. Paisagem maritima, com barcos 

ancorados na praia e dois homens ao pé do quadro.

061-00000_15051 artes plásticas Pintura José Bonifácio

óleo sobre tela, com perfil de José Bonifácio, pintado por 

Gustavo, com inscrição de punho a caneta no verso 

Oferta DE TIBOR KRAUSZ PELA ENTRADA DO SEU FILHO 

A FACULDADE DE DIREITO MARÇO 1953.

061-00000_15052 cultura popular Artesanato

Máscara em madeira escura, com formato de 

rosto,olhos fechados, com orelhas e lóbulos vazados e 

pintura dourada sobre a testa. 

061-00000_15053 cultura popular Artesanato do Ceará

miniatura de mulher rendeira de fibra vegetal traçada e 

vestimenta de tecido colorida, em base de madeira com 

escrita CEARÁ.

061-00000_15054 cultura popular Artesanato em madeira

2 bois puxando arado e um homem de chapéu , pintado 

de preto e vermelho. Em base de placa de madeira.



061-00000_15055 cultura popular Carranca madeira esculpida em formato de carranca.

061-00000_15056 cultura popular Carro de boi

carro de boi em miniatura de madeira. 2 rodas presas a 

base e 4 pilares de madeira verticalmenTE - presas a 

base de cada lado.

061-00000_15057 cultura popular Carro de boi

carro de boi de madeira, brinquedo, com 2 bois com a 

cara pintada, carro carregando barril, corda de fio 

plástico branco para puxar.

061-00000_15058 cultura popular Carro de boi

carro de boi de madeira pintada na cor preta e detalhes 

em alto relevo de tinta dourada, carro carregando lenha 

e machado, com dois bois e um homem de chapéu, 

pintado de preto e vermelho. Em base de placa de 

madeira.

061-00000_15059 cultura popular Cavalo

artesanato de cerâmica pintado de marrom em forma de 

cavalo, em base de mesmo material.

061-00000_15060 cultura popular Engenhoca

miniatura em madeira, engenhoca para moer cana; 3 

cilindros.

061-00000_15061 cultura popular Lembrança de Recife

barco feito de casca de côco e fio de algodão. Lembrança 

de Recife.

061-00000_15062 artes plásticas Máscara

artesanato; máscara de madeira pintada de verde, 

vermelho e dourado.

061-00000_15063 cultura popular Prendedor Prendedor em madeira e metal (prendedor de Itu).

061-00000_15064 cultura popular Templo japonês

templo japonês em madeira, tecido e metal, com 15 

estátuas representando as festas das crianças: "HINA-

MATSURI".

061-00000_15066 cultura popular

Utensílios usados na cerimônia do chá no 

japão

Utensílios usados na cerimônia do chá no japão de 

coloração vermelha.

061-00000_15067 cultura popular

Utensílios usados na cerimônia do chá no 

Japão

utensílios usados na cerimônia do chá no Japão de 

coloração vermelha

061-00000_15068 cultura popular Vira mundo

brinquedo folclórico em formato de estrela de várias 

pontas, de papel duro revestido retalhos de tecidos 

coloridos, de motivos fitomorfos e motivos geométricos.



061-00000_15069 cultura popular Vira mundo

Brinquedo folclórico em formato de estrela de várias 

pontas, de papel duro revestido retalhos de tecidos 

coloridos, de motivos fitomorfos e motivos geométricos.

061-00000_15070 documento sonoro Disco 78 RPM, campanha política de Caetano ViolanTE -

061-00000_15071 documento sonoro Disco 78 RPM, campanha política de Adhemar de Barros.

061-00000_15072 documento sonoro Disco compacto, dança de santa cruz/SP.

061-00000_15073 documento sonoro Disco LP, Juca Chaves - ao vivo.

061-00000_15074 documento sonoro Disco LP, Frank Sinatra - ol'blue eyes is back.

061-00000_15075 documento sonoro Disco LP, Glenn Miller - a inesquecível orquestra de.

061-00000_15076 documento sonoro Disco LP, trilha sonora, Tieta 2.

061-00000_15077 documento sonoro Disco LP, trilha sonora, O Casarão.

061-00000_15078 documento sonoro Disco LP, Ratos de Porão - cada dia mais sujo e agressivo.

061-00000_15079 documento sonoro Disco LP, Paul Mauriat - nº 3, a grande orquestra de.

061-00000_15080 documento sonoro Disco

LP, Joubert de Carvalho - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15081 documento sonoro Disco LP, trilha sonora, A barba azul.

061-00000_15082 documento sonoro Disco

LP, Silas de Oliveira e Mano Décio da Viola - nova 

história da música popular brasileira.

061-00000_15083 documento sonoro Disco

LP, Haroldo Lobo - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15084 documento sonoro Disco

LP, Paulinho da Viola - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15085 documento sonoro Disco

LP, Assis ValenTE - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15086 documento sonoro Disco LP, Chico Buarque - sinal fechado.

061-00000_15087 documento sonoro Disco

LP, Evaldo Gouveia, Jair Amorim, Adelino Moreira - nova 

história da música popular brasileira.

061-00000_15088 documento sonoro Disco LP, João Mineiro e Márciano.

061-00000_15089 documento sonoro Disco LP, Maria Bethânia - recital na boiTE - barroco.

061-00000_15090 documento sonoro Disco LP, grandes sucessos de Chico Buarque.

061-00000_15091 documento sonoro Disco LP, Chico Buarque e Maria Bethânia - ao vivo.



061-00000_15092 documento sonoro Disco

LP, João de Barro, Alberto Ribeiro - nova história da 

música popular brasileira.

061-00000_15093 documento sonoro Disco

LP, Dorival Caymmi - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15094 documento sonoro Disco

LP, VicenTE - Celestino - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15095 documento sonoro Disco

LP, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga - nova história 

da música popular brasileira.

061-00000_15096 documento sonoro Disco LP, grandes sucessos de Sérgio Endrigo.

061-00000_15097 documento sonoro Disco

LP, Ismael Silva - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15098 documento sonoro Disco LP, ruído jovem.

061-00000_15099 documento sonoro Disco LP, sucesso inesquecíveis dos anos 60.

061-00000_15100 documento sonoro Disco LP, canecão apresenta Maysa.

061-00000_15101 documento sonoro Disco LP, ti voglio bene.

061-00000_15102 documento sonoro Disco LP, trilha sonora, mulheres de areia.

061-00000_15103 documento sonoro Disco LP, Grieg's, biggest hits.

061-00000_15104 documento sonoro Disco LP, Paul Mauriat, nº 2 as 10 canções medalha de ouro.

061-00000_15105 documento sonoro Disco LP, Paul Mauriat, nº 13.

061-00000_15106 documento sonoro Disco LP, musicas inesquecíveis.

061-00000_15107 documento sonoro Disco

LP, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira - nova história da 

música popular brasileira.

061-00000_15108 documento sonoro Disco LP, Johnny Mathis, killing me softly with her song.

061-00000_15109 documento sonoro Disco LP, Pedrinho Mattar, especial.

061-00000_15110 documento sonoro Disco LP, Tim Maia, Sandra Sá, Jorge Ben, puro som.

061-00000_15111 documento sonoro Disco LP, Demis Roussos, my only fascination.

061-00000_15112 documento sonoro Disco LP, Tim Maia, nova era glacial.

061-00000_15113 documento sonoro Disco LP, Sinhô - nova história da música popular brasileira.

061-00000_15114 documento sonoro Disco LP, trilha sonora, escalada.

061-00000_15115 documento sonoro Disco LP, Paul Mauriat, nº 20 a grande orquestra de.

061-00000_15116 documento sonoro Disco LP, Chico Buarque, meus caros amigos.



061-00000_15117 documento sonoro Disco LP, a grande orquestra de Paul Mauriat, nº 15.

061-00000_15118 documento sonoro Disco LP, Emílio Santiago, aquarela brasileira 4.

061-00000_15119 documento sonoro Disco LP, Julio Iglesias, minhas canções preferidas.

061-00000_15120 documento sonoro Disco LP, Jair Supercap show.

061-00000_15121 documento sonoro Disco LP, de rosto colado.

061-00000_15122 documento sonoro Disco LP, valsas inesquecíveis.

061-00000_15123 documento sonoro Disco capa de LP, Maria Creuza, eu sei que vou TE - amar.

061-00000_15124 documento sonoro Disco LP, saudade não tem idade.

061-00000_15125 documento sonoro Disco

LP, Vinicius de Moraes - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15126 documento sonoro Disco LP, Chico Buarque, sinal fechado.

061-00000_15127 documento sonoro Disco

LP, Caetano Veloso - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15128 documento sonoro Disco LP, Maria Bethânia.

061-00000_15129 documento sonoro Disco

LP, João Bosco e Aldir Blanc - nova história da música 

popular brasileira.

061-00000_15130 documento sonoro Disco LP, Maria Creuza, eu disse adeus.

061-00000_15131 documento sonoro Disco

LP, Ary Barroso - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15132 documento sonoro Disco

LP, Milton Nascimento - nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15133 documento sonoro Disco LP, trilha sonora, bravo.

061-00000_15134 documento sonoro Disco LP, hino da cidade da criança.

061-00000_15135 documento sonoro Disco LP, Secos e Molhados.

061-00000_15136 documento sonoro Disco

LP, Pixinguinha, nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15137 documento sonoro Disco

LP, Lupicínio Rodrigues, nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15138 documento sonoro Disco LP, carnaval tropical 85 Tupã.

061-00000_15139 documento sonoro Disco LP, Johan Dalgas Frisch, a ave a selva a melodia.

061-00000_15140 documento sonoro Disco LP, Cartola, nova história da música popular brasileira.

061-00000_15141 documento sonoro Disco LP, Martinho da Vila.



061-00000_15142 documento sonoro Disco LP, Noel Rosa, nova história da música popular brasileira.

061-00000_15143 documento sonoro Disco LP, máximo de sucessos.

061-00000_15144 documento sonoro Disco LP, Maria Bethania, álibi.

061-00000_15145 documento sonoro Disco

LP, Chico Buarque, nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15146 documento sonoro Disco LP, Maria Bethânia, drama 3º ato.

061-00000_15147 documento sonoro Disco

LP, Custódio Mesquita, nova história da música popular 

brasileira.

061-00000_15148 documento sonoro Disco

coletânea de LP, música dos grandes mestres, 11 discos 

e 1 livreto.

061-00000_15149 documento sonoro Disco 78 RPM, Francisco Canaro.

061-00000_15150 documento sonoro Disco 78 RPM, Francisco Canaro.

061-00000_15151 documento sonoro Disco 78 RPM, Trio Melodia e Trio Madrigal.

061-00000_15152 documento sonoro Disco 78 RPM, Trio Madrigal.

061-00000_15153 documento sonoro Disco 78 RPM, Francisco Canaro.

061-00000_15154 documento sonoro Disco 78 RPM, Hugo del Carril, mano a mano.

061-00000_15155 documento sonoro Disco 78 RPM, Dalva de Oliveira, boa noiTE -

061-00000_15156 documento sonoro Disco 78 RPM, Francisco Canaro.

061-00000_15157 documento sonoro Disco 78 RPM, Francisco Canaro.

061-00000_15158 documento sonoro Disco 78 RPM, Charles Wolcott e sua orquestra.

061-00000_15159 documento sonoro Disco 78 RPM, Pedro Vargas com orquestra.

061-00000_15160 documento sonoro Disco 78 RPM, Francisco Canaro.

061-00000_15161 documento sonoro Disco 78 RPM, Trio Melodia e Trio Madrigal, cantigas de natal.

061-00000_15162 documento sonoro Disco disco sem capa, Chico Buarque de Holanda, volume 2.

061-00000_15163 documento sonoro Disco

33 RPM, sem capa, grupo da fraternidade irmão 

Nóbrega.

061-00000_15164 documento sonoro Disco disco sem capa, Chico Buarque de Holanda, volume 3.

061-00000_15165 documento sonoro Disco

LP, Lamartine Babo, nova história da musica popular 

brasileira.

061-00000_15166 documento sonoro Disco álbum com 13 discos japoneses de 78 RPM.



061-00000_15167 documento sonoro Disco álbum com 12 discos diversos de 78 RPM.

061-00000_15168 documento sonoro Disco caixa com 37 discos japoneses de 78 RPM.

061-00000_15169 documento sonoro Disco caixa com 40 discos diversos de 78 RPM.

061-00000_15170 documento textual Bilhete de loteria

4 bilhetes da loteria federal do brasil. Prêmio maior de 3 

milhões de cruzeiros, nº do bilhete 02977.

061-00000_15171 documento textual Bilhete de loteria

4 bilhetes da loteria federal do brasil. Prêmio maior de 3 

milhões de cruzeiros, nº do bilhete 35299.

061-00000_15172 documento textual Bilhete de loteria

1 bilhete da loteria federal do brasil. JOGAM 40 

MILHARES, nº do bilhete 25409.

061-00000_15173 documento textual Bilhete de loteria

3 bilhetes da loteria federal do brasil. Prêmio maior de 3 

milhões de cruzeiros, nº do bilhete 04673.

061-00000_15174 documento textual Certificado

certificado da VIRGEM DO NAVIO PIRATA, documento 

que certifica cópia fiel da imagem retirada do navio 

pirata naufragado no dia 9 de março de 1718, junto a 

Ilha Cotinga, na Biía de Paranaguá, Paraná. Certificação 

feita por Fernando Guerra Bittencourt. cert

061-00000_15175 documento textual Documento

Documento da SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA E DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, sobre entrega a instituição, da 

bandeira da equipe 23 da campanha de erradicação da 

varíola.

061-00000_15176 documento textual Documento - inglês

documento com escrita digitada em inglês com título 

SHISHIKARIMON-NISHIKI - GUARDIAN GODS HUNTING 

LION.

061-00000_15177 documento visual Cartão-postal [Padre]

cartão postal com escrita em italiano com imagem de 

padre na parte superior.

061-00000_15178 documento textual Documento - japonês documento com escrita em japonês.

061-00000_15179 documento textual Documento (escudo do batalhão belluno)

documento que acompanha medalha do ESCUDO DO 

BATALHÃO BELLUNO.



061-00000_15180 documento textual Documentos pessoais de Affonso Hafner

39 documentos pessoais de Monsenhor Affonso Hafner: 

27 cartas escritas em alemão e português (03 cartas 

manuscritas em alemão, 08 cartas manuscritas em 

português ( recebidas por ele), 6 cartas datilografadas 

em portugues,10 datilografadas em alemão,4 exames 

laboratoriais, 1 (receita de óculos) oculista, 1 certificado 

de vacinação contra varíola) e 4 documentospostais e 1 

documento referentes a viagens e permanência no Brasil 

,1 certidão do registro ,1 autorização e salvo-conduto e 2 

recortes de jornais (escrito em latim,sem data)

061-00000_15181 documento textual Folder de medalha comemorativa

papel com imagem do anverso e reverso de medalha 

comemorativa dos 300 da colônia del sacramento, com 

escrita MEDALHA COMEMORATIVA DOS 300 ANOS DA 

FUNDAÇÃO DE COLONIA DEL SACRAMENTO - 

URUGUAY - CONFERIDA PELO GOVERNO DO 

Departamento AO PROFESSOR RAMON BARR

061-00000_15182 documento textual Nota nota de compra escrito em espanhol.

061-00000_15184 documento textual Recorte de jornal

recorte de jornal que fala sobre moeda quinhentista, 

emitida durante o reinado de D. Sebastião de Portugal, 

com imagem do anverso e reverso da moeda.

061-00000_15185 fotografia Cromo Algarve - Silves Castelo Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15186 fotografia Cromo Moinho Alentejano Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15187 fotografia Cromo Moinho De Alvarinhos Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15188 fotografia Cromo Baira Litoral - Serranos Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15189 fotografia Cromo Baira Litoral - Trajo De Noiva Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15190 fotografia Cromo Minho - Noivos De Viana Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15191 fotografia Cromo

Lisboa - Panorama Da Cidade - 

Castelo De S. Jorge Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15192 fotografia Cromo Sesimbra - Castelo Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15193 fotografia Cromo Leiria - Castelo Cromo com paisagem de Portugal.



061-00000_15194 fotografia Cromo Castelo De Palmela Cromo com paisagem de Portugal

061-00000_15195 fotografia Cromo Nazaré - Sete Saias Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15196 fotografia Cromo Óbidos - Castelo Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15197 fotografia Cromo Nazaré - Pescador E Mulher Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15198 fotografia Cromo Minho - Bordadouras Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15199 fotografia Cromo Minho - Bordadouras Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15200 fotografia Cromo

Algarve - Amendoeiras Em Flor - 

Casal Típico Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15201 fotografia Cromo Moinho Saloio Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15202 fotografia Cromo Tomar - Festa Dos Tabuleiros Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15203 fotografia Cromo Guimarães - Mercado Típico Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15204 fotografia Cromo Barcelos - Feira Regional - BarrosCromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15205 fotografia Cromo Minho - Rapariga Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15206 fotografia Cromo Castelo De Almourol Cromo com paisagem de Portugal.

061-00000_15207 audiovisual Rolo de filme 1rolo de filme cinematográfico em caixa de plástico;

061-00000_15208 equipamento industrializado Interfone

Interfone acoplado em base de madeira pintada na cor 

azul, com três campainhas com as inscrições: "P.C. - G. - 

P.T."

061-00000_15209 equipamento industrializado Interfone

Interfone acoplado em base de madeira pintada na cor 

azul, com três campainhas com as inscrições: "P.C. - G. - 

P.T."

061-00000_15210 equipamento industrializado Microfone com fio

Microfone de rádio cromado com metal na cor preta ao 

centro com a inscrição: "AIWA - VELOCITY-IMPEDANCE - 

TYPEVM12-30K?

061-00000_15211 equipamento industrializado Telégrafo

Microfone de rádio cromado com metal na cor preta ao 

centro com a inscrição: "AIWA - VELOCITY-IMPEDANCE - 

TYPEVM12-30K?

061-00000_15212 etnográfico Cerâmica Licocó

Boneco em cerâmica com cabeça, braços e pernas com 

detalhes geométricos pintados na cor preto.

061-00000_15213 etnográfico Cerâmica Licocó

boneco em cerâmica com cabeça, braços e pernas com 

detalhes geométricos pintados em preto.



061-00000_15214 etnográfico Cesto cargueiro Xavante

Cesto em palha. "Cesto-cargueiro. O cesto é levado, 

prendendo-se a alça de sustentação na testa do 

portador, inclinando-se o corpo um pouco para frente, 

para dar equilíbrio. Além dos produtos agrícolas, carnes, 

lenhas, utensílios comumente transportados, os grandes 

cestos prestam-se também para o deslocamento de 

crianças até por volta de um ano e meio, servindo-lhes 

assim de berço: a mãe caminha embalando a criança 

dentro do cesto e aí a mantém durante trabalhos na roça 

a afazeres domésticos, por exemplo. Usam-se estes 

cestos, por outro lado, para guardar cereais, tubérculos e 

outros vegetais, posicionando-os, com frequência, 

pendurados em suportes de madeira ao ar livre, em 

frente às casas" (Sônia Dorta). 

061-00000_15215 etnográfico Colar - Índios Kanouros - Mato Grosso

Cordel de fibra vegetal torcido de duas voltas com contas 

de caramujo e sementes vermelha e preta.

061-00000_15216 etnográfico Colar - Índios Kanouros - Mato Grosso

Cordel de fibra vegetal torcido de duas voltas com contas 

de caramujo e sementes vermelha e preta.

061-00000_15217 etnográfico Colar - Índios Kanouros - Mato Grosso

Cordel de fibra vegetal torcido de duas voltas com contas 

de caramujo e sementes pretas.

061-00000_15218 etnográfico Colar - índios Kanouros - Mato Grosso

cordel de fibra vegetal torcido de duas voltas com contas 

de caramujo e sementes vermelha e preta.

061-00000_15219 etnográfico Colar - Índios Kanouros - Mato Grosso

Cordel de fibra vegetal torcido de duas voltas com contas 

de caramujo e sementes pretas.

061-00000_15220 etnográfico Colar - índios Kanouros - Mato Grosso

cordel de fibra vegetal torcido de duas voltas com contas 

de caramujo e sementes pretas.

061-00000_15221 etnográfico Colar - índios Kanouros - Mato Grosso

cordel de fibra vegetal torcido de duas voltas com contas 

de caramujo e sementes vermelha e preta.



061-00000_15222 etnográfico Colar - índios Kanouros - Mato Grosso

cordel de fibra vegetal torcido de duas voltas com contas 

de caramujo e sementes pretas.

061-00000_15223 etnográfico Flecha

Haste de bambú com plumária rosa envolto por fibra 

vegetal na extremidade proximal, ponta triangular de 

material ósseo. 

061-

00000_15224.01 etnográfico Arco

Arco em madeira circular e lisa, com corda de fio de 

algodão torcido, atado nas extremidades mediante nó.

061-00000_15225 etnográfico Cerâmica Kaingang

Cerâmica utilitária indígena queimada, lisa, formato 

tigeliforme, com sinais de queima. Possui partes 

quebradas. “Peça do grupo étnico Kaingang, sem 

marcas de uso, com grau de integridade de 75% de sua 

forma, com forma da borda direta vertical, com 

espessura de 1,3 cm, lábio arredondado e espessura de 

1,1 cm, contorno da boca circular com diâmetro de 20,0 

cm, contorno do corpo simples, altura do copo de 11,8 

cm e altura total de 13,2 cm, base plana com diâmetro 

13 cm e espessura da peça de 1,5 cm. A forma da 

vasilha é classificada como panela. Apresenta como 

antiplástico a predominância do caco moído transversal 

sem presença, e nota-se o alisamento regular - núcleo 

cônico uniforme cinza escuro - para acabamento. 

Apresenta decoração simples, tendo como técnica 

decorativa o esfumaçamento com pigmentos de fuligem 

de fibra vegetal na coloração preto que se espalha pelo 

corpo da peça associada à brunidura para fixação dos 

pigmentos. A peça encontra-se com várias rachaduras e 

ausência de fragmentos. Observam-se intromissões na 

tentativa de inibir o avanço das rachaduras 

principalmente na base. Existem escamações na base 

com ausência de carbono. O enegrecimento domina 

toda a extensão das faces internas e externas apenas 

061-00000_15226 etnográfico Cerâmica 

Cerâmica vasiforme ,utilitaria indígena, lisa, com borda 

extrovertida e gargalo fino. Base quebrada. 



061-00000_15227 etnográfico Kokron

Cerâmica utilitaria indígena Kaingang queimada, lisa, 

formato em perâ, com sinais de queima. Base quebrada.

061-00000_15228 etnográfico Cerâmica Kokron Kaingang

Cerâmica utilitária Kaingang, Kokron, queimada, lisa, 

formato em pêra, sinais de queima. “Peça 

confeccionada pela índia Candire e Ena do posto 

Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, 

com grau de integridade completa, com forma da borda 

direta vertical, com espessura de 1,4 cm, 6 cm na 

distância do lábio com ponto de inflexão, lábio 

arredondado e espessura de 0,6 cm, base côncavo com 

diâmetro 6,3 cm. A forma da vasilha é classificada como 

panela. Apresenta como antiplástico a predominância do 

caco moído, e nota-se o alisamento irregular seção 

transversal com presença de núcleo central para 

acabamento. Apresenta como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal que se espalha pelo corpo da peça associada à 

brunidura para fixação dos pigmentos. Peça com 

mancha preta de esfumaçamento tanto no lado interno 

quanto externo de formas variadas que se espalham 

pelo seu corpo com posterior brunidura da superfície. 

Manchas pretas se espalhando por toda a peça na face 

externa e na interna manchas mais espaçadas. A 

brunidura está presente na face externa bem como na 

borda interna. O esfumaçamento se dá com mais 

intensidade na face externa, se espalhando por toda 

061-00000_15229 etnográfico Zunidor

Peça de madeira oblonga e achatada, com desenhos 

geométricos em jenipapo.

061-00000_15230 etnográfico Zunidor

Peça de madeira oblonga e achatada, com desenhos 

geométricos em jenipapo.

061-00000_15231 etnográfico Zunidor

peça de madeira oblonga e achatada, com desenhos 

geométricos em jenipapo.



061-00000_15232 etnográfico Zunidor

peça de madeira oblonga e achatada, com desenhos 

geométricos em jenipapo.

061-00000_15233 etnográfico Cesto

Cesto de fibra vegetal trançada, com acabamento da 

boca em semi-círculo. Com alça. 

061-00000_15234 etnográfico Cesto

Cestos de fibra vegetal trançada, com acabamento da 

boca em semi-círculo. Com alça.

061-00000_15235 etnográfico Cesto

Cestos de fibra vegetal trançada, com acabamento da 

boca em semi-círculo. Com alça.

061-00000_15236 etnográfico Cesto

Cesto de fibra vegetal trançada, com acabamento da 

boca em semi-círculo. Com tampa e pegador, do mesmo 

material. 

061-00000_15237 etnográfico Cesto

Cestos de fibra vegetal trançada, com acabamento da 

boca em semi-círculo. Com alça.

061-00000_15238 etnográfico Cesto

Cestos de fibra vegetal trançada, com acabamento da 

boca em semi-círculo. Com alça.

061-00000_15239 etnográfico Flecha

Haste de bambú envolto com fibra vegetal trançado com 

plumária na extremidade inferior marrom clara e 

marrom escura atadas nas extremidades, com ponta de 

bambú cortado triangular.

061-00000_15240 etnográfico Flecha

Haste de bambú envolto com fibra vegetal trançado com 

plumária na extremidade inferior marrom clara e 

marrom escura atadas nas extremidades, com ponta de 

bambú cortado triangular. 

061-00000_15241 etnográfico Flecha

Haste de bambú envolto com fibra vegetal trançado com 

plumária na extremidade inferior marrom clara e 

marrom escura atadas nas extremidades, com ponta de 

bambú cortado triangular. 

061-00000_15242 etnográfico Flecha

Haste de bambú envolto por fibra vegetal, com plumária 

azul, marrom, branca, vermelha atadas nas 

extremidades com fio de algodão. Ponta triangular de 

madeira escura. 



061-00000_15243 etnográfico Flecha

Haste de bambú envolto por fibra vegetal, com plumária 

azul, marrom, branca, vermelha atadas nas 

extremidades com fio de algodão. Ponta triangular de 

madeira escura. 

061-00000_15244 etnográfico Flecha

Haste de bambú envolto por fibra vegetal, com plumária 

azul, marrom, branca, vermelha atadas nas 

extremidades com fio de algodão. Ponta triangular de 

madeira escura. 

061-00000_15245 etnográfico Narigueiras

Par de narigueiras ambas possuem rolete de madeira 

envolto por espinho de ouriço e fio de algodão preto de 

pena azul com plumas pretas, amarelas e azuis. 

Somente uma tem presença de pino para encaixe. 

061-00000_15246 etnográfico Narigueira

Rolete de madeira envolto por espinho de ouriço e fio de 

algodão preto de pena azul com plumas pretas, 

amarelas, vermelhas e azuis. Sem presença de pino 

para encaixe.

061-00000_15247 etnográfico Narigueira

Rolete de madeira envolto por espinho de ouriço e fio de 

algodão preto de pena azul com plumas pretas, 

amarelas e azuis. Sem presença de pino para encaixe.

061-00000_15248 etnográfico Narigueira

Rolete de madeira envolto por espinho de ouriço e fio de 

algodão preto de pena azul com plumas pretas, 

amarelas,vermelhas e azuis. Sem presença de pino para 

encaixe.

061-00000_15249 etnográfico Narigueira

Rolete de madeira envolto por espinho de ouriço e fio de 

algodão preto de pena vermelha com plumas pretas, 

amarelas e azuis. Sem presença de pino para encaixe.

061-00000_15250 etnográfico Narigueira

roleTE - de madeira envolto por espinho de ouriço e fio 

de algodão preto de pena azul com plumas pretas, 

amarelas e azuis. SomenTE - uma tem presença de pino 

para encaixe.



061-00000_15251 etnográfico Flecha

Haste de bambú, plumária na extremidade inferior na 

cor vermelha atadas por fibra vegetal. Ponta de material 

ósseo. 

061-00000_15252 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fibra vegetal trançado, plumária 

na extremidade inferior, marrom e branca atadas nas 

extremidades com fio de algodão. Ponta triangular de 

madeira escura.

061-00000_15253 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fibra vegetal trançado, plumária 

na extremidade inferior, marrom e branca atadas nas 

extremidades com fio de algodão. Ponta triangular de 

madeira escura.

061-00000_15254 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fibra vegetal trançado, plumária 

na extremidade inferior, marrom e branca atadas nas 

extremidades com fio de algodão. Ponta triangular de 

madeira escura.

061-00000_15255 etnográfico Flecha kaingang

Haste de madeira com ponta talhada espeque com 

plumária marrom e marrom/branco, atadas nas 

extremidades por fibra vegetal.

061-00000_15256 etnográfico Flecha kaingang

Haste de madeira com ponta talhada espeque com 

plumária marrom e marrom/branco, atadas nas 

extremidades por fibra vegetal.

061-00000_15257 etnográfico Flecha kaingang

Haste de madeira com ponta talhada espeque com 

plumária marrom e marrom/branco, atadas nas 

extremidades por fibra vegetal.

061-00000_15258 etnográfico Flecha kaingang

Haste de madeira com ponta talhada espeque com 

plumária marrom e marrom/branco, atadas nas 

extremidades por fibra vegetal.

061-00000_15259 etnográfico Abano

Leque com estrutura de fibra vegetal com alça de 

mesmo material, fita de cetim branca trançada, com 

plumária nas cores branca, marrom, preta, vermelha e 

verde.

061-00000_15260 etnográfico Abano

Abano trapezoidal de fibra vegetal trançada com 

acabamento de trança. Estrutura de ripa de madeira.



061-00000_15261 etnográfico Abano

Abano retangular de fibra vegetal trançada com 

estrutura de ripa de bambú. "Abanos-bandeja 

manufaturados pelas mulheres com folíolos de brotos de 

palmeiras (buriti,acuri,babaçu). Empregados como 

ventarolas para abanar-se e atiçar o fogo e cmo 

tabuleiro para recolher matérias primas, objetos e 

alimentos em geral. Registra-se ainda sua utilização 

como peneira para limpeza de cereais após socados no 

pilão" (Sônia Dorta). 

061-00000_15262 etnográfico Abano

leque com estrutura de fibra vegetal com alça de mesmo 

material, fita de cetim branca trançada, com plumária 

nas cores branca, marrom, preta, vermelha e verde.

061-00000_15263 etnográfico Abano miniatura Abano de palha trançada.

061-00000_15264 etnográfico Adorno

Sete pedaços de madeira de formato zoomorfo, 

pirografados, transpassados por cordão de fio de 

algodão preto.

061-00000_15265 uso pessoal Anel

Anel em metal, circular, com a seguinte inscrição: "Dei 

ouro para o bem do Brasil - 1964". 

061-00000_15266 etnográfico Anel Anel de coco marrom.

061-00000_15267 etnográfico Anel Terena

Anel Terena de fibra de vegetal trançada e tingida na cor 

marrom escuro e natural.

061-00000_15268 etnográfico Anel Terena

anel terena de fibra de vegetal trançada e tingida na cor 

marrom escuro

061-00000_15269 zoologia Animais em alcool

59 vidros com animais conservados em alcool: feto de 

porco, lagosta, feto de cabrito, ovo de cobra, cobras: 4 

coral, cega, parelheira, cipó, surucucu, d'agua, vidro, 

sucuri (filhote), dorme dorme, caiçara, muçurana, 2 

jararaca, falsa coral, 5 NI, coral ol



061-00000_15270 zoologia cágado - Animal taxidermizado

Cágado taxidermizado de forma artística. Chelidae é 

uma família do grupo de quelônios (Ordem Testudinata), 

também chamada de cágados .

061-00000_15271 etnográfico Apito apito de cabaça com pontos pirografados e 3 orifícios

061-00000_15272 etnográfico Apito

Haste de bambú envolto por palha e fio de algodão com 

plumária branca e verde-amarelado. Alça de fibra 

vegetal trançada.

061-00000_15273 etnográfico Apito

Haste de bambú envolto po palha e fio de algodão preto 

com plumária branca, marrom e verde. Alça de fibra 

vegetal trançado.

061-00000_15274 etnográfico Apito apito de cabaça com pontos pirografados e 3 orifícios

061-00000_15275 etnográfico Apito de cabaça preso a colar Waurá

Instrumento musical em cabaça com linhas horizontais e 

quatro linhas verticais gravadas, orificio na extremidade 

inferior, dois orificios no bojo encimado por rolete em 

madeira, com plumária vermelha nas laterais, envolto 

com fio de algodão com quatro pingentes laterais.

061-

00000_15276.01 etnográfico Arco

Arco circular de madeira escura e lisa com detalhes 

trançados de fibra vegetal em duas cores nas duas 

extremidades. Cordel de fibra vegetal torcido e 

amarrado na ponta das extremidades.

061-

00000_15277.01 etnográfico Arco 

Arco de madeira escura e lisa com envoltório de fibra 

vegetal torcido acima da empunhadura. Corda de fibra 

de vegetal trançado. Com tira de tecido vermelho 

segurando a corda.



061-

00000_15278.01 etnográfico Arco 

Arco circular de madeira clara envolto por fibra vegetal 

trançado em duas cores com 4 faixas de fibra vegetal 

envoltos por penas vermelhas, marrons e brancas, 

sendo duas acima da empunhadura e duas abaixo da 

empunhadura. Corda de fibra vegetal trançado.

061-

00000_15279.01 etnográfico Arco 

Arco circular, liso, com corda de fibra vegetal. Ombro 

superior e inferior fibra vegetal em duas cores trançado, 

presençade plumária branca e marron nas 

extremidades. 

061-

00000_15280.01 etnográfico Arco

Arco triangular de madeira escura, achatada e lisa com 

corda de fibra vegetal trançado e amarrado no ombro 

superior e inferior, com acabamento envolto na 

madeira.

061-00000_15281 etnográfico Arco

Arco circular de madeira envolto por talas de fibra 

vegetal natural e tingido, trançado geométrico, nas 

extremidades, plumária branca e marrom. Corda de fibra 

vegetal torcido e amarrado no ombro superior e inferior.

061-

00000_15282.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira com orifício central de fora a 

fora, provido de corda em fibra vegetal entrelaçada 

fixada ao ombro inferior mediante um nó e envolta no 

ombro superior; ombros pontiagudos.

061-

00000_15283.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entrelaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior, ombros 

pontiagudos.

061-

00000_15284.01 etnográfico

Arco (possivelmente - Kreen-Akore, 

Krenakoré)

Arco circular em madeira, provido de corda em algodão 

fixada ao ombro inferior mediante um nó e envolta no 

ombro superior, ombros pontiagudos.



061-

00000_15285.01 etnográfico Arco 

Arco escuro, circular e lisa com corda de fibra vegetal 

trançado, amarrada no ombro superior e inferior com 

acabamento envolto na madeira acima da 

empunhadura.

061-

00000_15286.01 etnográfico Arco 

Arco triangular, achatado de madeira escura com corda 

de fibra vegetal trançada, amarrada no ombro superior e 

inferior com acabamento envolto na madeira acima da 

empunhadura. 

061-

00000_15287.01 etnográfico Arco 

Arco quadrangular, achatado de madeira escura com 

três detalhes de fibra vegetal trançado sendo uma na 

empunhadura, com penas rosa, verde e amarela. Corda 

de fibra vegetal trançada, amarrada no ombro superior e 

inferior.

061-

00000_15288.01 etnográfico Arco 

Arco circular, achatado de madeira escura com corda de 

fibra vegetal trançado amarrado no ombro superior e 

inferior.

061-00000_15289 etnográfico Arco com flecha

Arco circular de madeira pintada de vermelho e 

desenhos geométricos pirografados e envoltório de fibra 

vegetal em duas cores trançado acima e abaixo da 

empunhadura, com curvatura em semi-círculo, orifício 

de encaixe de flecha na empunhadura. Corda de fibra 

vegetal.

061-

00000_15290.01 etnográfico Arco

Arco circular de madeira escura e lisa com corda de fibra 

vegetal trançada e amarrada no ombro superior e 

inferior, com acabamento acima da empunhadura. 

061-

00000_15291.01 etnográfico Arco 

Arco circular de madeira envolto por fibra vegetal natural 

e tingida trançada com corda de fibra vegetal trançada e 

amarrada no ombro superior e inferior. 

061-

00000_15292.01 etnográfico Arco

Arco circular de madeira com plumária nas cores 

amarelo, verde e rosa, corda de fibra vegetal trançada e 

amarrada no ombro superior e inferior. 



061-

00000_15293.01 etnográfico Arco

Arco plano-côncavo de madeira escura com corda de 

fibra vegetal trançado e amarrado no ombro superior e 

inferior com acabamento acima da empunhadura. 

061-

00000_15294.01 etnográfico Arco 

Arco retangular de madeira escura com plumária nas 

cores amarelo, laranja, verde e marrom atadas com fio 

de algodão e envoltório de fio de algodão vermelho com 

chumaço de fio de algodão natural, corda de fibra 

vegetal trançado e amarrado no ombro superior e 

inferior.

061-

00000_15295.01 etnográfico Arco

Arco retangular de madeira envolto por fios de algodão 

nas cores vermelho, amarelo, branco, verde e roxo, com 

corda de fio de algodão trançado e amarrado no ombro 

superior e inferior. 

061-

00000_15296.01 etnográfico Arco 

Arco retangular com empunhadura envolto por talas de 

fibra vegetal natural e tingido, trançado geométrico com 

plumária nas cores rosa, branco e cinza. Corda de fibra 

vegetal trançado e amarrado no ombro superior e 

inferior.

061-

00000_15297.01 etnográfico Arco 

Arco retangular com empunhadura enolto por talas de 

fibra vegetal naturtal e tingido, trançado geométrico 

com dois pingentes de semente e plumária nas cores 

amarelo e branco, corda de fibra vegetal torcido e 

amarrado no ombro superior e inferior. 

061-

00000_15298.01 etnográfico Arco 

Arco retangular com empunhadura grossa, envolto por 

tala de fibra vegetal e fios de algodão vinho, trançados 

geométrico com quatro pontos de plumária amarela. 

Corda de fio industrial não 

061-

00000_15299.01 etnográfico Arco

Arco retangular envolto por fio de algodão azul, vinho e 

talas de fibra vegetal, trançados com quatro pontos de 

plumária rosa. Corda de fio plástico amarrado no ombro 

superior e inferior. 



061-

00000_15300.01 etnográfico Arco Bororo

Arco circular, achatado, liso de madeira escura com fibra 

vegetal trançado e plumária nas cores verde e vermelha 

na empunhadura. Corda de fibra vegetal trançado e 

amarrado no ombro superior e inferior.

061-

00000_15301.01 etnográfico Arco Bororo

Arco circular de madeira escura envolto por fibra 

vegetal, fio de algodão verde e plumária nas cores 

branco, marrom e vermelho, sem corda.

061-00000_15302 etnográfico Arco e flecha Kaingang

arco com 2 flechas. Arco circular, envolto por fibra 

vegetal trançada, provido de corda de fibra vegetal 

trançado e amarrado no ombro superior e inferior. 

Flecha 1: hasTE - de bambú com ponta espeque de 

madeira amarrada com fibra vegetal. Flecha 2: hasTE

061-

00000_15303.01 etnográfico Arco Kaiuá

Arco circular, envolto por fibra vegetal trançada com 

plumária nas cores rosa e amarelo, provido de corda de 

fibra vegetal trançado e amarrado no ombro superior e 

inferior. 

061-

00000_15304.01 etnográfico Arco Krankarolos

Arco plano-côncavo de madeira escura com corda de 

fibra vegetal trançado e amarrado no ombro superior e 

inferior com acabamento acima da empunhadura. 

061-00000_15305 etnográfico Arco com flecha Terena

Arco retangular com pontas pintadas de azul, com três 

envoltórios de fibra vegetal em duas cores trançados, 

com orifício abaixo da empunhadura. Corda de fio de 

plástico amarrado no ombro superior e inferior. Flecha 

de madeira com base larga e pintada de azul fixada ao 

arco.

061-00000_15306 etnográfico Arco plano-côncavo

Arco plano-côncavo com detalhe de papel vermelho e 

azul. Corda de fio de algodão trançado e amarrado no 

ombro superior e inferior.



061-00000_15307 etnográfico Arco triangular

Arco triangular, achatado de madeira escura com corda 

de fibra vegetal trançada, amarrada no ombro superior e 

inferior com acabamento envolto na madeira acima da 

empunhadura.

061-

00000_15308.01 etnográfico Arco

Arco retangular de madeira clara com enpunhadura 

envolto por fibra vegetal natural e tingida, trançada com 

plumária nas cores rosa e laranja. Corda de fibra vegetal 

trançada e amarrada no ombro superior e inferior. 

061-00000_15309 etnográfico Aro emplumado

aro emplumado com ripa de bambú penas vermelhas e 

cinza e fio de algodão

061-00000_15310 etnográfico Aro emplumado prov. Karajá 

Aro emplumado com ripa de bambú, penas nas cores 

vermelho e cinza e fio de algodão. "Aro emplumado. 

Observe neste ornamento a técnica denominada 

emplumação em pétala, bastante comum entre os 

Karajá, pela qual se fixam a uma só face do suporte, em 

sentido vertical, plumas com o lado avesso para fora" 

(Sônia Dorta). 

061-00000_15311 cultura popular Artesanato

Artesanato de cerâmica pintado nas cores marrom, 

amarelo, verde, azul, preto e amarelo claro. Imagem de 

homem em cima de cavalo com uma cesta de cada lado.

061-00000_15312 outros Artesanato de madeira

Base de madeira com pedaços madeira talhada nos 

formatos de morro, casa (duas) e leão.

061-00000_15313 etnográfico Artesanato em cerâmica Terena 

Artesanato em cerâmica na cor vermelha em forma de 

galinha.

061-00000_15314 etnográfico Artesanato Terena cerâmica Artesanato em cerâmica vermelho em forma de galinha.

061-00000_15315 etnográfico Banco Javaé

Banco de madeira talhada, pintado em jenipapo com 

motivos geométricos ao longo de seu assento.

061-00000_15316 etnográfico Banco Javaé

banco de madeira talhada, pintado em jenipapo com 

motivos geométricos ao longo de seu assento



061-00000_15317 histórico Bandeira

Bandeira em miniatura, de tecido de algodão, 

representando o Estado de São Paulo.

061-00000_15318 zoologia Barbatana da garganta da baleia Barbatana da garganta da baleia.

061-00000_15320 etnográfico Bolsa

Bolsa em cizal torcido, de técnica espiralada e trançada 

com alça trançada.

061-00000_15321 etnográfico Bolsa Chiquitanos (Bolívia) 

Bolsa de fibra vegetal de croagatá trançado com 

desenhos geométricos pintados de preto, vermelho e na 

cor natural. Alça solta da peça do mesmo material. 

061-00000_15322 etnográfico Bolsa

Bolsa de fibra vegetal trançado com desenhos 

geométricos pintados na cor preto e vermelho, alça 

dupla de fibra vegetal torcido.

061-00000_15323 etnográfico Bolsa Chiquitanos (Bolívia) 

Bolsa de fibra vegetal de croagatá trançado com 

desenhos geométricos pintados de preto, amarelo e 

vermelho. Alça do mesmo marterial nas cores vermelho 

e amarelo. 

061-00000_15324 etnográfico Bolsa Karajá

bolsa karajá de forma circular com tampa de fibra 

vegetal trançada tingida de marrom, com alça

061-00000_15325 etnográfico Bolsa Karajá

bolsa karajá de forma circular com tampa de fibra 

vegetal trançada tingida de marrom, com alça

061-00000_15326 etnográfico Bolsa Xavante

Bolsa com tampa de fibra vegetal espiralado, trançado 

com borda introvertida, com alça de fibra vegetal 

trançado. 

061-00000_15327 etnográfico Bolsa Xavante

Cesto bolsiforme em fibra de vegetal trançado, com 

tampa e alça em cordel entrelaçado. "Cesto bolsiforme 

de trançado torcido vertical. Elaborados em diferentes 

dimensões para uso próprio e também para comércio" 

(Sônia Dorta). 

061-00000_15328 etnográfico Bolsa Xavante

Cesto bolsiforme em fibra de vegetal trançado, com 

tampa e alça em cordel entrelaçado.

061-00000_15329 etnográfico Bolsa Xavante

Cesto bolsa pequena em fibra vegetal, com alça 

trançada e tampa. Modelo infantil. 



061-00000_15330 outros Boneca [Japonesa]

Boneca japonesa de porcelana com base de madeira 

preta, com vestimenta vermelha e creme com desenhos 

de motivos fitomorfos, detalhes em dourado, e chapéu 

com desenhos fitomorfos. Japonesa carregando galho 

de folhas.

061-00000_15331 outros Boneca [Japonesa]

Boneca japonesa de porcelana com base de madeira 

vermelha, com vestimenta vermelha com motivos 

fitomorfos e geométricos.

061-00000_15332 outros Boneca [Japonesa]

Boneca japonesa de porcelana com base de madeira 

preta, com vestimenta branca com motivos fitomorfos e 

detalhes em fio dourado. Faixa cor de rosa na cintura.

061-00000_15333 outros Boneca [Japonesa]

Boneca japonesa de porcelana com base de madeira, 

com vestimenta branca e preto listrado verticalmente. 

Nas mãos segura um leque. Na cabeça possui motivos 

florais.

061-00000_15334 outros Boneca [Japonesa]

Boneca de porcelana com vestimenta de tecido 

vermelho com desenhos fitomorfos, segurando livro 

dourado. Em base de madeira preta.

061-00000_15335 outros Boneca [Japonesa]

Boneca de porcelana com vestimenta de tecido 

vermelho com desenhos fitomorfos, segurando leque, 

adorno florais na cabeça. Em base de madeira 

preta.Está em redoma de vidro.

061-00000_15336 etnográfico Boneco

Boneco de fibra vegetal flexivel, escuro com vestimenta 

de palha trançada.

061-00000_15337 etnográfico Boneco Figura antropomorfa esculpida em madeira.

061-00000_15338 cultura popular Bonecos miniaturas

2 bonecos, 1 homem e outro mulher, de estrutura de 

madeira revestidos por lã nas cores vermelho, amarelo, 

verde, branco e preto, tecidos, ambos segurando uma 

enxada.

061-00000_15339 outros Bordados

6 bordados pertencentes a Saide Fauez Salonge, feitos 

em Beirute em 1897, doados por Cleir Salonge.



061-00000_15340 etnográfico Borduna

Borduna circular e lisa, com ponta aguçada, 

empunhadura envolto por fibra vegetal natural e tingida, 

trançada em desenhos geométricos.

061-00000_15341 etnográfico Borduna 

Borduna circular lisa, com ponta aguçada e com 

empunhadura entalhada na madeira. 

061-00000_15342 etnográfico Borduna circular

Circular, lisa, afilado na base com empunhadura envolto 

por fibra vegetal trançado em duas cores com 

emplumação nas cores vermelha e amarela.

061-00000_15343 outros Bota miniatura

Bota miniatura de metal dourado com inscrição FIX na 

base.

061-00000_15344 etnográfico Adorno

Adorno indígena de fio de algodão e penas nas cores 

azul escuro, azul claro, amarelo, verde, vermelho, 

marrom e branco.

061-00000_15345 etnográfico Braçadeira

par de braçadeiras de fio de algodão trançada envolto 

por fibra vegetal com plumária amarela e preta, e fios de 

algodão tingido e torcido em ambas as extremidades

061-00000_15346 etnográfico Braçadeira

par de braçadeiras de fio de algodão trançada envolto 

por fibra vegetal com plumária amarela e preta, e fios de 

algodão tingido e torcido em ambas as extremidades

061-00000_15347 etnográfico Braçadeira

braçadeira indígena de fio de algodão e penas nas cores 

azul escuro, azul claro, amarelo, verde, vermelho, 

marrom e branca

061-00000_15348 etnográfico Bracelete Kaingang

Bracelete kaingang de fibra vegetal trançada natural e 

tingida nacor marrom.

061-00000_15349 etnográfico Bracelete - Kaingang

braceleTE - kaingang de fibra vegetal trançada e tingida 

na cor marrom

061-00000_15350 etnográfico Brinco

Brinco de tacos de madeira verticais, transpassados por 

fio de algodão, pingentes de sementes com penas nas 

cores branco, amarelo, verde e vermelho amarradas 

com fios de algodão. 



061-00000_15351 etnográfico Brinco Brinco de pena rosa com gancho de metal prateado.

061-00000_15352 etnográfico Brinco

Brinco de madeira coberta por chumaço de palha com 

penas na cor vermelho ao centro, amarrada com fio de 

fibra vegetal.

061-00000_15353 etnográfico Brinco

madeira coberta por dois chumaços de palha 

sobrepostos amarrados com fibra vegetal. Penas 

amarelo claro na amarra.

061-00000_15354 etnográfico Brinco

brinco de madeira com penas vermelho-alaranjado 

formando uma flor, com pingenTE - de fios de algodão 

grosso torcido e tingido.

061-00000_15355 etnográfico Brinco

Brinco de tacos de madeira verticais, transpassados por 

fio de algodão tingido, com penas nas cores branco, 

amarelo, verde e azul amarradas com fio de vfibra 

vegetal. 

061-00000_15356 etnográfico Brinco brinco de pena rosa com gancho de metal prateado.

061-00000_15357 etnográfico Brinco

madeira coberta por chumaço palha com plumária 

vermelhas ao centro, amarrada com fibra vegetal.

061-00000_15358 etnográfico Brinco

madeira coberta por dois chumaços de palha 

sobrepostos amarrados com fibra vegetal. Penas 

amarelo claro na amarra.

061-00000_15359 etnográfico Brinco

Brinco de madeira com penas na cor vermelho-

alaranjado formando uma flor, com pingente de fios de 

algodão grosso torcido e tingido.

061-00000_15360 etnográfico Escultura de Onça Escultura em madeira com representação de uma onça. 

061-00000_15361 etnográfico Escultura de Jacaré Escultura em madeira com representação de um jacaré. 

061-00000_15362 etnográfico Cabeça de Índio cabeça de índio reduzida

061-00000_15363 etnográfico Cabeça de Índio cabeça de índio reduzida



061-00000_15364 etnográfico Cabeça de macaco

Crânio de macaco com sementes de pau-brasil 

representando os olhos e plumária nas cores preto e 

vermelho envolto da parte superior do crânio.

061-00000_15365 etnográfico Cabeça de macaco

crânio de macaco com sementes de pau-brasil 

representando os olhos e plumaria preta e vermelha 

envolto da parTE - superior do crânio

061-00000_15366 etnográfico Cachimbo

cachimbo feito de semenTE - (desconhecido) pintado de 

marrom com uma faixa sem pintar

061-00000_15367 etnográfico Cachimbo

Cachimbo de cerâmica preta, lisa, queimada, constituido 

de fornilho com detalhes geométricos impressos e 

aspirador. Orifício para cordão.

061-00000_15368 etnográfico Cachimbo

cachimbo de cerâmica preta, lisa, queimada, constituído 

de fornilho com detalhes geométricos impressos e 

aspirador. Orifício para cordão.

061-00000_15369 etnográfico Cachimbo

cachimbo feito de semenTE - (desconhecido) pintado de 

marrom com uma faixa sem pintar

061-00000_15370 etnográfico Cachimbo Kayapó

Cachimbo de madeira composto por fornilho afunilado e 

aspirador.

061-00000_15371 documento visual Slides (conjunto) [Lanzelotte; índios]

caixa 1: 19 (de 1 a19) slides das telas de Lanzelotte; 2 

slides do edifício Marajoara e slides indígena (T 601, 

603, 603, 632 e TG 7092 a 7100); caixa 2: 37 (de 60 a 

97) slides das telas de Lanzelotte; caixa 3: 39 (do 20 ao 

50) slides das telas de Lanzelo

061-00000_15373 Revolução 32 Caneca [Tudo por São Paulo]

caneca de louça branca, com asa; pintura da bandeira de 

São Paulo com escrita "Tudo por São Paulo", risco preto 

na borda. Caneca comemorativa da revolução de 32. 

doado por Sra. Maria de Nazaré.

061-00000_15374 etnográfico Canoa Bororo (piroga) Canoa em madeira com 2 remos



061-00000_15375 etnográfico Canoa miniatura com remo

Canoa de palha vegetal e fibra vegetal escura trançados, 

bornaliforme com penas nas core rosa e branco nas 

pontas soltas. Remo de madeira com penas nas cores 

rosa e amarelo, cabo envolto por fibra vegetal em duas 

cores.

061-00000_15376 etnográfico Canoa miniatura com remo

canoa de palha vegetal e fibra vegetal escura trançados, 

bonaliforme com penas rosas e brancas nas pontas 

soltas. Remo de madeira com penas rosas e amarelas; 

cabo envolto por fibra vegetal em duas cores.

061-00000_15377 etnográfico Capuz de máscara Ticuna

Feita com entrecasca de árvore com desenhos 

geométricos e pintada com amarelo, amarelo claro e 

roxo, com cabaça em duas cores e detalhe de 

talhamento leve. Máscara representa cabeça de uma 

ave.

061-00000_15378 etnográfico Capuz de máscara [Ticuna]

feita com entrecasca de árvore com desenhos 

geométricos e pintada com amarelo, amarelo claro e 

roxo, com cabaça em duas cores e detalhe de talha leve. 

Máscara representa cabeça de uma ave

061-00000_15380 etnográfico Cerâmica

Cerâmica zoomorfa ( em forma de Pato), com sinais de 

queimadura. 

061-00000_15381 etnográfico Cerâmica

Cerâmica zoomorfa (em forma de Tartaruga), com sinais 

de queimadura. Perda de parte em uma das patas 

traseiras e no rabo. 

061-00000_15382 etnográfico Cerâmica Karajá

Cerâmica zoomorfa (em forma de tartaruga), com 

desenhos geométricos , com borda extrovertida e sinais 

de queima. 

061-00000_15383 etnográfico Cerâmica Karajá

Cerâmica vasiforme com desenhos geométricos na cor 

branco, com borda extrovertida.



061-00000_15384 etnográfico Cerâmica Kadiwéu

Vaso em cerâmica, base plana, motivos geométricos 

entalhado e linhas onduladas pintados em urucum e 

jenipapo, face interior do gargalo com pintura de ondas, 

borda extrovertida.

061-00000_15385 etnográfico Cerâmica Kadiwéu

Vaso em cerâmica, metade superior cromada com 

urucum (vermelho) e jenipapo (marrom). Motivos 

geométricos em alto relevo e gargalo em jenipapo e 

urucum. Parte inferior lisa.

061-00000_15386 etnográfico Cerâmica Kaingang

Cerâmica utilitária indígena kaingang, queimada, lisa em 

forma de vasilha com borda corrugada.

061-00000_15387 etnográfico Cerâmica Kaingang Vaso em cerâmica lisa, base plana, sinais de queima.

061-00000_15388 etnográfico Cerâmica Kaingang

Pote em cerâmica, lisa, base cônica, borda introvertida, 

sinais de queima . 

061-00000_15389 etnográfico Cerâmica Kaingang

Cerâmica vasiforme, lisa, queimada com borda 

ondulada e orifício na base da peça. 



061-00000_15390 etnográfico Cerâmica Kaingang (Kokron)

Pote em cerâmica, base cônica, borda extrovertida, lábio 

plano, sinais de queima. “Peça confeccionada pela índia 

Ena do posto Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem 

marcas de uso, com grau de integridade completa, com 

forma da borda direta vertical, com espessura de 1,3 

cm, 4 cm na distância do lábio com ponto de inflexão, 

lábio arredondado e espessura de 1,1 cm, contorno da 

boca circular com diâmetro de 12,5 cm, contorno do 

corpo inflexionado, altura do corpo de 8,5 cm e altura 

total de 12,3 cm, base plana com diâmetro 5 cm. A 

forma da vasilha é classificada como panela. Apresenta 

como antiplástico a predominância do caco moído, e 

nota-se o alisamento irregular para acabamento. 

Apresenta decoração simples, tendo como técnica 

decorativa o esfumaçamento com pigmentos de fuligem 

de fibra vegetal na coloração preto que se espalha pelo 

corpo da peça associada à brunidura para fixação dos 

pigmentos. Possui um processo comum a todas as peças 

da coleção - (Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.

061-00000_15391 etnográfico Cerâmica licocó

Cerâmica artesanal com motivo do cotidiano com duas 

"torres" pintadas de vermelho e detalhes em preto. Base 

retangular com altos relevos geométricos.

061-00000_15392 etnográfico Cerâmica licocó

Mulher sentada com braços apoiados nas pernas com 

presença de seios. Desenhos geométricos nas cores 

preto e vermelho, palha em volta da cintura.

061-00000_15393 etnográfico Cerâmica licocó

Mulher de pé com braços na barriga com presença de 

seios. Desenhos geométricos nas cores preto e 

vermelho.



061-00000_15394 etnográfico Cerâmica licocó

cerâmica, lisa, queimada representando mulher sentada 

com pintura amarela e desenhos geometricos em preto 

com nariz e seios em alto relevo, com braços quebrados

061-00000_15395 etnográfico Cerâmica licocó

cerâmica, lisa queimada com desenhos geometricos e 

preto, nariz e seios em relevo. Mulher sentada

061-00000_15396 etnográfico Cerâmica licocó

cerâmica artesanal com motivo do cotidiano com duas 

"torres" pintadas de vermelho e detalhes em preto. Base 

retangular com altos relevos geométricos

061-00000_15397 etnográfico Cerâmica licocó

mulher sentada com braços apoiados nas pernas com 

presença de seios. Desenhos geométricos em preto e 

vermelho, palha em volta da cintura.

061-00000_15398 etnográfico Cerâmica licocó

mulher de pé com braços na barriga com presença de 

seios. Desenhos geométricos em preto e vermelho.

061-00000_15399 etnográfico Cerâmica licocó

cerâmica, lisa, queimada representando mulher sentada 

com pintura amarela e desenhos geométricos em preto 

com nariz e seios em alto relevo, com braços quebrados

061-00000_15400 etnográfico Cerâmica licocó

cerâmica, lisa queimada com desenhos geométricos e 

preto, nariz e seios em relevo. Mulher sentada

061-00000_15401 etnográfico Cerâmica 

Bilha em cerâmica, lisa com sinais de queima. Alça 

vazada. 



061-00000_15402 etnográfico Cerâmica Kokron Kaingang

Cerâmica utilitaria kaingang, Kokron, queimada, lisa, 

formato em pêra, sinais de queima, mancha branca 

próximo ao gargalo. “Peça da coleção Kaingang do posto 

Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, 

com grau de integridade completa, estrutura aberta, 

com forma da borda direta vertical, com ângulo de borda 

de 1,7 cm, 5,0 cm na distância do lábio com ponto de 

inflexão, lábio plano e espessura de 0,8 cm, contorno da 

boca circular com diâmetro de 14,5 cm, altura do corpo 

15,6 cm e altura total de 22,2 cm, base cônico-modelada 

com diâmetro 4,5 cm. A forma da vasilha é classificada 

como panela. Apresenta como antiplástico a 

predominância do caco moído, e nota-se o alisamento 

de forma irregular com momentos em várias direções. 

Apresenta decoração simples, tendo como técnica 

decorativa o esfumaçamento com pigmentos de fuligem 

de fibra vegetal na coloração preto. Apresenta uma 

rachadura. O esfumaçamento marca a parede em vários 

pontos com concentrações (manchas) preta tanto 

externa quanto interna da base do lábio - (Dr. Robson 

Antonio Rodrigues)”.



061-00000_15403 etnográfico Cerâmica Kokron Kaingang

Cerâmica utilitaria kaingang, Kokron, queimada, lisa, 

formato em pêra, sinais de queima. “Peça com grau de 

integridade completa, estrutura fechada, com forma da 

borda infletida inclinada externa com reforço externo, 

com espessura de 1,3 cm, 3 cm na distância do lábio 

com ponto de inflexão, lábio arredondado e espessura 

de 0,7 cm, contorno da boca circular com diâmetro de 

11,1 cm, contorno do corpo inflexionado, altura do corpo 

de 15,5 cm e altura total de 18,8 cm, base cônica com 

diâmetro 3,6 cm. A forma da vasilha é classificada como 

panela. Apresenta como antiplástico a predominância do 

caco moído secção e núcleo escuro, e nota-se o 

alisamento irregular para acabamento. Apresenta 

decoração como técnica decorativa o esfumaçamento 

com pigmentos de fuligem de fibra vegetal que se 

espalha pelo corpo da peça. Face interna somente com 

manchas da metade para o lábio. Na face externa 

impregnada toda a peça - (Dr. Robson Antonio 

Rodrigues)”.



061-00000_15404 etnográfico Cerâmica Kokron Kaingang

Cerâmica utilitária kaingang, Kokron, queimada, lisa, 

formato em pêra, sinais de queima, mancha branca 

próximo ao gargalo. “Peça do grupo étnico Kaingang, 

sem marcas de uso, com grau de integridade completa, 

com forma da borda infletida inclinada externa, com 

espessura de 1,2cm, ângulo de 2,0 cm, lábio 

arredondado e espessura de 1,1 cm, contorno da boca 

circular com diâmetro de 10,4 cm, contorno do corpo 

inflexionado, altura do corpo de 13,9 cm e altura total de 

15,9 cm, ângulo da peça de 6,3 cm. A forma da vasilha é 

classificada como jarra para beber. Apresenta como 

antiplástico a predominância do caco moído, e nota-se o 

alisamento regular para acabamento. Apresenta 

decoração simples, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça associada à brunidura para fixação dos pigmentos. 

Apresenta escamação na parede e a base está soltando 

pigmentos. Na Face interna não aparece marcas de 

esfumaçamento apenas nas bordas com alisamento - 

(Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.

061-00000_15405 etnográfico Cerâmica Kokron

Cerâmica utilitária kaingang, Kokron, queimada, lisa, 

formato em pêra, sinais de queima.

061-00000_15406 etnográfico Cesta em miniatura Kaingang do Sul

Cesta em miniatura em fibra vegetal trançada e tingida 

em azul

061-00000_15407 etnográfico Cesta em miniatura Kaingang do Sul

Cesta em miniatura em fibra vegetal trançada e tingida 

em rosa. Apucuraninha, Paraná

061-00000_15408 etnográfico Cesta em miniatura Kaingang do Sul

Cesta em miniatura vasiforme em fibra vegetal trançada 

e tingida em rosa e vermelha. Apucuraninha, Paraná



061-00000_15409 etnográfico Cesta em miniatura Kaingang do Sul

Cesta em miniatura em fibra vegetal trançada e tingida 

em azul e rosa.

061-00000_15410 etnográfico Cesta em miniatura Kaingang do Sul

Cesta em miniatura em fibra vegetal trançada e tingida 

em azul.

061-00000_15411 etnográfico Cesta em miniatura Kaingang do Sul

Cesta em miniatura em fibra vegetal trançada e tingida 

em rosa. Apucuraninha, Paraná.

061-00000_15412 etnográfico Cesta em miniatura Kaingang do Sul

Cesta em miniatura vasiforme em fibra vegetal trançada 

e tingida em rosa e vermelha. Apucuraninha, Paraná.

061-00000_15413 etnográfico Cesta em miniatura Kaingang do Sul

Cesta em miniatura em fibra vegetal trançada e tingida 

em azul e rosa.

061-00000_15414 etnográfico Cesta Xavante

Cesta em fibra vegetal, com tampa e alça. Doador Nair 

Ghedini.

061-00000_15415 etnográfico Cesta xavante

Cesta em Fibra vegetal, com tampa e alça. Doador Nair 

Ghedini.

061-00000_15416 etnográfico Cesto

Cesta de palha de milho trançada no formato oval, com 

detalhe de gravata borboleta na lateral.

061-00000_15417 etnográfico Cesto

Cesto de palha tançada de formato circular, com duas 

alças na boca.

061-00000_15418 etnográfico Cesto

Cesto de fibra vegetal trançada, com acabamento da 

boca em semi-círculo. Com tampa e pegador, do mesmo 

material. 

061-00000_15419 etnográfico Cesto

cesto-cargueiro com tampa de fibra vegetal trançado 

hexagonal; tampa de mesmo material e técnica; com 

alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15420 etnográfico Cesto

cesto-cargueiro sem tampa de fibra vegetal trançado 

hexagonal, com alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15421 etnográfico Cesto

Cesto-cargueiro com tampa de fibra vegetal trançado 

hexagonal, tampa de mesmo material e técnica, com 

alça larga de fibra vegetal trançada.

061-00000_15422 etnográfico Cesto

Cesto de palha torcido de formato oval com várias alças 

onduladas pela borda.



061-00000_15423 etnográfico Cesto

Cesto de palha em formato circular com base em 

formato quadrangular. Borda em costura de fio de 

plástico. "Cesto paneiriforme de trançado cruzado em 

diagonal, confeccionado com talas de taquara, tanto 

para uso próprio - depósito de miudezas e alimentos - 

quanto para a venda. Observa-se a borda costurada 

com fio plástico" (Sônia Dorta). 

061-00000_15424 etnográfico Cesto

Cesto de palha trançada de formato oval com duas alças 

na boca.

061-00000_15425 etnográfico Cesto

cesto de fibra vegetal trançada, acabamento da boca 

em semi-círculo, tampa com argola de mesmo material 

ao centro

061-00000_15426 etnográfico Cesto

cesto-cargueiro com tampa de fibra vegetal trançado 

hexagonal, tampa de mesmo material e técnica, com 

alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15427 etnográfico Cesto

Cesto-cargueiro com tampa de fibra vegetal trançado 

hexagonal, tampa do mesmo material e técnica, com 

alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15428 etnográfico Cesto

Cesto-cargueiro com tampa de fibra vegetal trançado 

hexagonal, tampa de mesmo material e técnica, com 

alça larga de fibra vegetal trançada.

061-00000_15429 etnográfico Cesto

cesto de fibra vegetal trançada tingida de marrom e 

preto

061-00000_15430 etnográfico Cesto

cesta de palha de milho trançada no formato oval com 

detalhe de gravata borboleta

061-00000_15431 etnográfico Cesto

Cesto em vime para guardar alimentos com tampa e 

alça. Doado pelos índios Cinta larga.

061-00000_15432 etnográfico Cesto cargueiro xavante cesto em palha

061-00000_15433 etnográfico Cesto em vime

Cesto em vime para guardar alimentos com tampa e 

alça. Doado pelos índios Cinta larga.

061-00000_15434 etnográfico Cesto em vime

cesto de fibra vegetal trançada tingida de marrom e 

preto



061-00000_15435 etnográfico Cesto Kaingang

Cesto kaingang de fibra vegetal trançada com borda de 

trabalho torcida.

061-00000_15436 etnográfico Cesto kaingang Cesto de palha torcida de formato circular e borda direta.

061-00000_15437 etnográfico Cesto kaingang

Cesto de fibra vegetal circular com borda introvertida. 

Sementes vermelha e preta coladas ao redor do cesto.

061-00000_15438 etnográfico Cesto kaingang

Cesto de talas de fibra vegetal natural e tingido (nas 

cores rosa e roxo), trançados. Base quadrangular, borda 

direta e circular.

061-00000_15439 etnográfico Cesto kaingang

Cesto de talas de fibra vegetal natural e tingido (nas 

cores rosa e roxo), trançados. Base quadrangular, borda 

direta e circular.

061-00000_15440 etnográfico Cesto kaingang

Cesto de talas de fibra vegetal natural e tingido (nas 

cores rosa e roxo), trançados. Base quadrangular, borda 

direta e oval, com alça de ripa de bambú envolto por tala 

de fibra roxa.

061-00000_15441 etnográfico Cesto kaingang

Cesto circular de talha de fibra vegetal natural e tingido 

(nas cores preto e vermelho), trançada, borda direta, 

com base em pedestal. Com duas alças laterais envolto 

por fios de algodão vermelho.

061-00000_15442 etnográfico Cesto kaingang

Cesto circular de talha de fibra vegetal natural e tingido 

(na cor rosa), trançada, borda direta, com base em 

pedestal.

061-00000_15443 etnográfico Cesto kaingang

Cesto de talas de fibra vegetal natual e tingida (nas cores 

roxo e rosa), trançado. Base retangular, borda direta e 

oval com alça de tala de taquara envolto por fio plástico.

061-00000_15444 etnográfico Cesto kaingang

Cesto de talas de fibra vegetal natual e tingida (nas cores 

vermelha e roxa) e tiras de TNT branco, trançados. Base 

quadrangular, borda direta e circular, com alça de ripa de 

bambú envolto por fibra vegetal natural e tingido 

vermelho.



061-00000_15445 etnográfico Cesto kaingang

Cesto vasiforme de talas de fibra vegetal natural e 

tingida (nas cores rosa e verde), provido de base 

quadrangular, bojo e borda circular.

061-00000_15446 etnográfico Cesto Kaingang do Sul

Cesto de palha trançada de formato circular, com base 

quandrangular e borda reforçada. 

061-00000_15447 etnográfico Cesto Kaingang

cesto kaingang de fibra vegetal trançada com borda de 

trabalho torcida

061-00000_15448 etnográfico Cesto miniatura

Cesto com tampa de fibra vegetal trançado hexagonal, 

tampa de mesmo material e técnica, com alça de fibra 

vegetal trançada.

061-00000_15449 etnográfico Cesto miniatura

cesto 2: cesto-cargueiro sem tampa de fibra vegetal 

trançado hexagonal; com alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15450 etnográfico Cesto-cargueiro

Cesto-cargueiro com tampa de fibra vegetal trançado 

hexagonal, tampa de mesmo material e técnica, com 

alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15451 etnográfico Cesto miniatura

fibra vegetal trançado costurado com ponto longo com 

duas alças.

061-00000_15452 etnográfico Cesto miniatura Cesto de fibra vegetal, circular. Borda direta.

061-00000_15453 etnográfico Cesto miniatura

cesto 1: cesto-cargueiro com tampa de fibra vegetal 

trançado hexagonal; tampa de mesmo material e 

técnica; com alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15454 etnográfico Cesto-cargueiro

Cesto-cargueiro sem tampa de fibra vegetal trançado 

hexagonal, com alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15455 etnográfico Cesto miniatura

cesto 1: cesto-cargueiro com tampa de fibra vegetal 

trançado hexagonal; tampa de mesmo material e 

técnica; com alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15456 etnográfico Cesto miniatura

fibra vegetal trançado costurado com ponto longo com 

duas alças.



061-00000_15457 etnográfico Cesto para mantimentos

cesto de fibra vegetal tançada com tampa com alça de 

mesmo mateiral, para carregar mantimentos

061-00000_15458 etnográfico Cesto para mantimentos

cesto de fibra vegetal trançada com tampa com alça de 

mesmo material, para carregar mantimentos

061-00000_15459 etnográfico Cesto Patuá Karajá (Warabahi)

Cesto recipiente estojiforme, formato elíptico, com 

tampa encaixante, de trançado dobrado de fibra de 

buriti. Destina-se à guarda de adornos plumários. 

061-00000_15460 etnográfico Cesto em taquara

Cesto de palha em formato circular com base em 

formato quadrangular. Borda em costura de fio de 

plástico. 

061-00000_15461 etnográfico Cesto Taquara

cesto taquara de fibra vegetal trançada com foi de 

plástico branco na borda

061-00000_15462 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal; com 

tampa; uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parTE - superior da tampa;

061-00000_15463 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal, com 

tampa, uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parter superior da tampa.

061-00000_15464 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal, com 

tampa, uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parte superior da tampa. Alça traseira rompida.

061-00000_15465 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal; com 

tampa; alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado;

061-00000_15466 zoologia galo

Galo taxidermizado de forma artística,em base de 

madeira.

061-00000_15467 etnográfico Chocalho em miniatura Kaingang do Sul

061-07583_a:Chocalho em miniatura em forma de 

cabaça, trançado em fibra vegetal com detalhes 

horizontais na cor vermelha



061-00000_15468 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coeté, transpassado por cabo de 

madeira, envolto por ripas de bambú e fibra vegetal 

trançados, uma das extremidades tem-se alça de fibra 

vegetal trançada, na outra extremidade tem-se penas 

nas cores amarelo, preto, azul e vermelho. Fio de 

algodão utilizado para segurá-los. 

061-00000_15469 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coeté, trasnpassado por cabo de 

madeira.

061-00000_15470 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coeté, trasnpassado por cabo de 

madeira, envolto por penas nas cores amarelo, azul e 

branco.

061-00000_15471 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho gobular de coeté, transpassado por cabo de 

madeira, envolto por fibra vegetal tingida e trançada. 

Uma das extremidades tem-se alça de fio de algodão 

trançada, na outra extremidade tem-se penas pretas. 

Fio de algodão utilizado para amarrar as partes.

061-00000_15472 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coeté, trasnpassado por cabo de 

madeira, envolto por penas nas cores marrom e 

vermelho. Com alça de fio de algodão trançado.

061-00000_15473 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coeté com cortina de fios de fibra 

vegetal, transpassado por cabo de madeira, envolto por 

fibra vegetal tingida e trançada, uma das extremidades 

tem-se alça de fibra vegetal torcida, na outra 

extremidade tem-se penas nas cores amarelo, laranja e 

azul.

061-00000_15474 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coeté, trasnpassado por cabo de 

madeira, envolto por ripas de bambú e fibra vegetal. 

Com alça de fio de algodão trançado. Penas na 

extremidade nas cores amarela e verde.



061-00000_15475 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coeté pintado, transpassado por 

cabo de madeira envolto por palha em duas cores 

trançadas.

061-00000_15476 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular pintado, transpasado por cabo de 

madeira e na extremidade superior penas escuras.

061-00000_15477 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coité, transpassado por cabo de 

madeira, envolto por ripas de bambú e fibra vegetal 

trançados, uma das extremidades tem-se alça de fios de 

algodão trançada, na outra extremidade tem-se fio de 

fibra vegetal. 

061-00000_15478 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coité, transpassado por cabo de 

madeira.

061-00000_15479 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coité, transpassado por cabo de 

madeira, envolto por penas nas cores amarelo, azul e 

branco.

061-00000_15480 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coité, transpassado por cabo de 

madeira, envolto por fibra vegetal tingida e trançada, 

uma das extremidades tem-se alça de fio de algodão 

trançada, na outra extremidade tem-se penas pretas. 

Fio de algodão utilizado para amarrar as partes.

061-00000_15481 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coité, transpassado por cabo de 

madeira, envolto por penas marrom e vermelha. Com 

alça de fio de algodão trançado.

061-00000_15482 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coité pintado com genipapo e 

urucum, transpassado por cabo de madeira, também 

pintado por genipapo. 

061-00000_15483 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular de coco, transpassado por cabo de 

madeira. Com alça de fio de algodão tingido. 

061-00000_15484 etnográfico Chocalho indígena

chocalho globular de coité pintado, transpassado por 

cabo de madeira envolto por palha em duas cores 

trançadas



061-00000_15485 etnográfico Chocalho indígena

Chocalho globular pintado, transvasado por cabo de 

madeira e na extremidade superior penas escuras. 

Índios Maué.

061-00000_15486 etnográfico Chocalho Karajá

chocalho globular de coité envolto por penas nas cores 

marrom e branca, transpassado por cabo de madeira 

envolto por palha trançada.

061-00000_15487 etnográfico Cinto dos Krenakroros

Cinto dos índios gigantes Krenakroros, feito com 

garganta de macaco, garras de animais e miçangas.

061-00000_15488 etnográfico Cinto dos Krenakroros

Cinto dos índios gigantes feito com garganta de macaco, 

garras de animais e miçangas.

061-00000_15489 etnográfico Cipó Chumaço de cipó, seco.

061-00000_15490 etnográfico Cipó chumaço de cipó, seco.

061-00000_15491 etnográfico Clava

Clava de madeira com ponta triangular, empunhadura 

envolto por talas de fibra vegetal natural e tingida. Com 

oito pontos de plumária nas cores rosa e laranja.

061-00000_15492 etnográfico Clava

Clava de madeira escura de ponta triangular com duas 

pontas de material ósseo, sendo uma ausente. 

Enpunhadura envolto por talas de fibra vegetal natural e 

tingida, trançado em desenhos geométricos, com 

pingentes de sementes nas cores vermelha e preta e 

plumária na cor marrom.

061-00000_15493 etnográfico Cocar Pariko - Bororô

Cocar pariko com estrutura de fibra vegetal trançado e 

fio de algodão trançado com penas nas cores vermelho, 

azul, amarelo, marrom e preto e branco.

061-00000_15494 etnográfico Cocar Pariko - Bororô

cocar pariko com estrutura de fibra vegetal trançado e 

fio de algodão trançado com penas vermelhas, branca, 

verde, azul, verde claro, laranja preta e branca



061-00000_15495 etnográfico Cocar Xavante - (coroa radial fechada)

cocar xavanTE - (coroa radial fechada) de fibra vegetal 

com folhas e penas nas cortes azul,branco, amarelo

061-00000_15496 etnográfico Cocar Yanomami

Cocar com estrutura de ripa de bambú, fio de algodão e 

penas pretas. "Coroa radial de plumas de mutum. 

Enfeite masculino" (Sônia Dorta). 

061-00000_15497 etnográfico Cocar Yanomami

cocar com estrutura de ripa de bambu, fio de algodão e 

penas pretas de gavião real

061-00000_15498 etnográfico Coifa Karajá (Lori Lori)

Suporte em touca tecida em filé com cordéis em vibra 

vegetal. Plumária de Gavião.

061-00000_15499 etnográfico Coifa Karajá (Lori Lori)

suporTE - em touca tecida em filé com cordéis em vibra 

vegetal. Plumária nas cores azul claro, verde, amarelo e 

cinza

061-00000_15500 etnográfico Coifá Karajá (lori lori)

suporTE - em touca tecida em filé com cordéis em vibra 

vegetal. Plumária de Gvião.

061-00000_15501 etnográfico Coifá Karajá (lori lori)

Suporte em touca tecida em filé com cordéis em vibra 

vegetal e fios de algodão tingidos. Plumária nas cores 

branco e rosa. 

061-00000_15502 etnográfico Coifá Xavante - (lori lori)

suporTE - em touca tecida em filé com cordéis em vibra 

vegetal. Plumária nas cores rosa, branca e tons de rosa.

061-00000_15503 etnográfico Coifa Yanomami

Coifa Yanomami com penas nas cores branco, marrom, 

bege, laranja, azul e preto.

061-00000_15504 etnográfico Coifa Yanomami

Coifa Yanomami de penas brancas, marrom, bege, 

laranja, azul e preta

061-00000_15505 etnográfico Colar

Colar de sementes, olho de boi e penas nas cores branco 

e verde claro.

061-00000_15506 etnográfico Colar

Colar de fibra vegetal de dentes de macaco com resina 

escura.

061-00000_15507 etnográfico Colar

Colar de cordel de fio de algodão, sementes nas cores 

branco e preto e pingentes de coquinho em vários 

formatos.



061-00000_15508 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com espinhos de ouriço 

com pingenTE - com semenTE - vermelha e preta com 

penas amarelas, vermelhas e marrons.

061-00000_15509 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com espinhos de ouriço 

com pingenTE - com semenTE - preta com penas 

marrons, azuis e vermelhas.

061-00000_15510 etnográfico Colar

colar de cordel de fibra vegetal torcido com gomos de 

bambú envoltos por fibra vegetal, sementes vermelha e 

preta, com espinhos de ouriço, fio de algodão preto e 

penas verdes, cinzas e brancas.

061-00000_15511 etnográfico Colar

Colar de cordel de fio de algodão com contas de 

caramujo, sementes nas cores vermelho e preto com 

pingente de unha escura e chumaço de fibra vegetal.

061-00000_15512 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com sementes pretas, 

marrom escuro com dois pingentes com semenTE - 

marrom escuro e pena verde.

061-00000_15513 etnográfico Colar

Colar de cordel de fio de algodão com discos de madeira, 

material ósseo e dentes.

061-00000_15514 etnográfico Colar

Colar de cordel de fibra vegetal com gomos de bambú 

envoltos por fio de algodão preto trançado com espinhos 

de ouriço, com sementes nas cores vermelho e preto 

com penas nas cores amarelo, vermelho e branco.

061-00000_15515 etnográfico Colar

Colar de cordel de fibra vegetal de três voltas com contas 

de caramujo.

061-00000_15516 etnográfico Colar

colar de cordel de fibra vegetal torcido, com uma hasTE - 

de bambú envolto por fibra vegetal e penas branca e 

rosa, com pingenTE - de disco de fibra vegetal em duas 

cores com penas branca e rosa.



061-00000_15517 etnográfico Colar

Colar de cordel de fibra vegetal com sementes escuras e 

material ósseo.

061-00000_15518 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal com semetes vermelha e preta 

intercalado com hastes de madeira.

061-00000_15519 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal torcido, de duas voltas com 

contas de caramujo.

061-00000_15520 etnográfico Colar

Colar com duas voltas de cordel de fio de nylon com 

conchas de caracol e contas de caramujo.

061-00000_15521 etnográfico Colar

Colar de cordel de fio de algodão com discos de madeira, 

material ósseo e dentes.

061-00000_15522 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal de seis voltas com espinho de 

ouriço e miçangas pretas, intercaladas.

061-00000_15523 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal torcido de quatorze voltas com 

discos de coquinho. Na ponta do cordel penas na cor 

vermelho.

061-00000_15524 etnográfico Colar

Cordel de fio de nylon com sementes escuras, roletes de 

bambú e oito pingentes de madeira.

061-00000_15525 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão marrom com dois tipos de 

sementes marrom, sendo um tipo achatado.

061-00000_15526 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão industrial com sementes 

achatadas na vertical e horizontal.

061-00000_15527 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal torcido com contas cinzas, 

sementes escuras e roletes de bambú intercalados.

061-00000_15528 etnográfico Colar

Colar de fio de algodão industrial de roletes de bambú, 

contas nas cores cinza e roxo com sementes vermelhas.

061-00000_15529 etnográfico Colar

Cordel de fio de nylon com roletes de bambú, sementes 

nas cores marrom e amarelo com seis pingentes de 

semente.



061-00000_15530 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão com discos de coquinho e 

material ósseo intercalados, quatro pingentes de mesmo 

material e técnica com penas na cor branco.

061-00000_15531 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal com roletes de bambú envltos por 

fio de algodão preto e espinhos de ouriço, intercalados 

com sementes vermelhas com penas verdes, pingenTE - 

de cabaça com fios de algodão vermelho e preto e penas 

vermelhas.

061-00000_15532 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão torcido com contas cinzas, 

sementes vermelha e preta, roletes de bambú envoltos 

por fio de algodão marrom, espinhos de ouriço e penas 

vermelhas e branca com preta, com pingente de 

madeira em semi-círculo com desenhos geométricos.

061-00000_15533 etnográfico Colar

Cordel de fios de algodão com roletes de madeira, 

sementes pretas, vermelhas e discos brancos, com 

pingente de concha e penas pretas.

061-00000_15534 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão de sementes pretas e espinho 

de ouriço com pingenTE - de semenTE - vermelha e 

preta com penas vermelhas, brancas e pretas.

061-00000_15535 etnográfico Colar

Cordel de fios de fibra vegetal torcidos com pingente de 

palha vegetal dobrada na cor bege.

061-00000_15536 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal torcido de quatro voltas com 

contas de caramujo e sementes nas cores vermelho e 

preto e uma extremidade com ponta de unha escura e 

pena na cor vermelho.

061-00000_15537 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal trançado em duas cores com 

pingente de dente e penas nas cores vermelho, azul, 

preto e amarelo.



061-00000_15538 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal torcido com 2 bastonetes de 

bambú envoltos por fio de algodão preto, espinhos de 

ouriço e penas verdes, amarelas e azuis, pingenTE - com 

duas sementes vermehla e preta, três filetas de madeira 

ladeadas e envoltas por fibra vegetal

061-00000_15539 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal torcido com sementes pretas e 

vermelha e preta, de 2 pingentes com bastomentes de 

madeira na cor roxa com penas brancas, azuis, 

vermelhas e somenTE - um pingenTE - com um pedaço 

de cabaça.

061-00000_15540 etnográfico Colar

Cordel de fio de nylon, com contas brancas e sementes 

nas cores vermelho e preto trançados, com penas nas 

cores vermelho e roxo.

061-00000_15541 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal com sementes nas cores preto e 

vermelho e preto, com quatro pingentes de bastonetes 

de bambú com sementes, sendo dois pingentes com 

penas marrons, pingente central com casca de semente.

061-00000_15542 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão torcido, grosso com pontas livre 

de chumaço de fio de algodão desfiado com pingente 

com duas penas verde, laranja, preto e amarelo.

061-00000_15543 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão torcido, grosso com pontas livre 

de chumaço de fio de algodão desfiado com pingente 

com duas penas verde, vermelho, preto e amarelo.

061-00000_15544 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão torcido, grosso com pontas livre 

de chumaço de fio de algodão desfiado com pingente de 

duas pena nas cores azul, marrom e amarelo.



061-00000_15545 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão grosso em trançado de cama de 

gato de duas voltas, com dois pingentes de fio de 

algodão torcido, cujo as pontas é de chumaço de fio de 

algodão desfiado.

061-00000_15546 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão em trançado de cama de gato 

de três voltas com resina escura e dois pingentes de fio 

de algodão torcido com pontas de chumaço de mesmo 

material, desfiado.

061-00000_15547 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão com quatro fios soltos torcidos 

continuando com trançado de cama de gato e pingente 

de dois materiais ósseos ladeados e com resina escura.

061-00000_15548 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão grosso com quatro fios soltos 

torcidos com pontas de chumaço de algodão solto, 

continuando com trançado de cama de gato e pingente 

de material ósseo.

061-00000_15549 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão grosso torcido, cujo as pontas 

contem chumaço de fio de algodão desfiado, com 

pingente de fibra vegetal amarrada e com resina escura.

061-00000_15550 etnográfico Colar Colar de fibra de algodão envolto por dentes.

061-00000_15551 etnográfico Colar Colar de fibra de algodão envolto por dentes.

061-00000_15552 etnográfico Colar Colar de fibra de algodão envolto por dentes.

061-00000_15553 etnográfico Colar

Colar de fibra de algodão envolto por sementes cinzas e 

roletes de bambú.

061-00000_15554 etnográfico Colar

colar de fibra vegetal de dentes de macaco com resina 

escura

061-00000_15555 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão sementes brancas e 

pretas e pingentes de coquinho em vários formatos.

061-00000_15556 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com espinhos de ouriço 

com pingenTE - com semenTE - vermelha e preta com 

penas amarelas, vermelhas e marrons.



061-00000_15557 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com espinhos de ouriço 

com pingenTE - com semenTE - preta com penas 

marrons, azuis e vermelhas.

061-00000_15558 etnográfico Colar

colar de cordel de fibra vegetal torcido com gomos de 

bambu envoltos por fibra vegetal, sementes vermelha e 

preta, com espinhos de ouriço, fio de algodão preto e 

penas verdes, cinzas e brancas.

061-00000_15559 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com contas de 

caramujo, sementes vermelha e preta com pingenTE - 

de unha escura e chumaço de fibra vegetal.

061-00000_15560 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com sementes pretas, 

marrom escuro com dois pingentes com semenTE - 

marrom escuro e pena verde.

061-00000_15561 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com discos de madeira, 

material ósseo e dentes.

061-00000_15562 etnográfico Colar

colar de cordel de fibra vegetal com gomos de bambu 

envoltos por fio de algodão preto trançado com espinhos 

de ouriço, com sementes vermelha e preta com penas 

amarelas, vermelhas e brancas.

061-00000_15563 etnográfico Colar

colar de cordel de fibra vegetal de três voltas com contas 

de caramujo.

061-00000_15564 etnográfico Colar

colar de cordel de fibra vegetal torcido, com uma hasTE - 

de bambu envolto por fibra vegetal e penas branca e 

rosa, com pingenTE - de disco de fibra vegetal em duas 

cores com penas branca e rosa.

061-00000_15565 etnográfico Colar

colar de cordel de fibra vegetal com sementes escuras e 

material ósseo.

061-00000_15566 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal com sementes vermelha e preta 

intercalado com hastes de madeira.



061-00000_15567 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal torcido, de duas voltas com 

contas de caramujo.

061-00000_15568 etnográfico Colar

dois colares de cordel de fio de nylon com conchas 

(caracol/contas de caramujo).

061-00000_15569 etnográfico Colar

colar de cordel de fio de algodão com discos de madeira, 

material ósseo e dentes.

061-00000_15570 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal de 6 voltas com espinho de ouriço 

e miçangas pretas, intercaladas.

061-00000_15571 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal torcido de 14 voltas com discos de 

coquinho. Na ponta do cordel penas vermelhas.

061-00000_15572 etnográfico Colar

cordel de fio de nylon com sementes escuras, roletes de 

bambu e 8 pingentes de madeira.

061-00000_15573 etnográfico Colar

Cordel de fio de algodão marrom com dois tipos de 

sementes marrom, sendo um tipo achatado.

061-00000_15574 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão industrial com sementes 

achatada na vertical e horizontal.

061-00000_15575 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal torcido com contas cinzas, 

sementes escuras e roletes de bambu intercalados.

061-00000_15576 etnográfico Colar

colar de fio de algodão industrial de roletes de bambu, 

contas cinza e roxa com sementes vermelhas.

061-00000_15577 etnográfico Colar

cordel de fio de nylon com roletes de bambu sementes 

marrom e amarela com seis pingentes de semenTE -

061-00000_15578 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão com discos de coquinho e 

material ósseo intercalados, 4 pingentes de mesmo 

material e técnica com plumária brancas.

061-00000_15579 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal com roletes de bambu envoltos 

por fio de algodão preto e espinhos de ouriço, 

intercalados com sementes vermelhas com penas 

verdes, pingenTE - de cabaça com fios de algodão 

vermelho e preto e penas vermelhas.



061-00000_15580 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão torcido com contas cinzas, 

sementes vermelha e preta, roletes de bambu envoltos 

por fio de algodão marrom, espinhos de ouriço e penas 

vermelhas e branca com preta, com pingenTE - de 

madeira em semi-círculo com desenhos geométricos

061-00000_15581 etnográfico Colar

cordel de fios de algodão com roletes de madeira, 

sementes pretas, vermelhas e discos brancos, com 

pingenTE - de concha e penas pretas.

061-00000_15582 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão de sementes pretas e espinho 

de ouriço com pingenTE - de semenTE - vermelha e 

preta com penas vermelhas, brancas e pretas.

061-00000_15583 etnográfico Colar

cordel de fios de fibra vegetal torcidos com pingenTE - de 

palha vegetal dobrada na cor bege.

061-00000_15584 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal torcido de 4 voltas com contas de 

caramujo e sementes vermelha e preta,, com ponta de 

unha escura e pena vermelha.

061-00000_15585 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal trançado em duas cores com 

pingenTE - de denTE - e penas vermelha, azul, preta e 

amarela.

061-00000_15586 etnográfico Colar

Cordel de fibra vegetal torcido com dois bastonetes de 

bambú envoltos por fio de algodão preto, espinhos de 

ouriço e penas nas cores verde, amarelo e azul, pingente 

com duas sementes vermelha e preta, três filetes de 

madeira ladeadas e envoltas por fibra vegetal.

061-00000_15587 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal torcido com sementes pretas e 

vermelha e preta, de 2 pingentes com bastonetes de 

madeira na cor roxa com penas brancas, azuis, 

vermelhas e somenTE - um pingenTE - com um pedaço 

de cabaça.



061-00000_15588 etnográfico Colar

cordel de fio de nylon, com contas brancas e sementes 

vermelha e preta trançados, com penas vermelhas e 

roxas.

061-00000_15589 etnográfico Colar

cordel de fibra vegetal com sementes pretas e vermelha 

e preta, com 4 pingentes de bastonetes de bambu com 

sementes, sendo 2 pingentes com penas marrons; 

pingenTE - central com semenTE -

061-00000_15590 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão torcido, grosso com pontas livre 

de chumaço de fio de algodão desfiado com pingenTE - 

de duas penas verde, laranja, preto e amarelo.

061-00000_15591 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão em trançado de cama de gato, 

com pontas livre de chumaço de fio de algodão desfiado, 

com pingenTE - de pena vermelha, verde, preta e 

amarela.

061-00000_15592 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão torcido, grosso com pontas livre 

de chumaço de fio de algodão desfiado com pingenTE - 

de duas pena azul, marrom e amarelo.

061-00000_15593 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão grosso em trançado de cama de 

gato de 2 voltas, com 2 pingentes de fio de algodão 

torcido, cujo as pontas é de chumaço de fio de algodão 

desfiado.

061-00000_15594 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão em trançado de cama de gato 

de 3 voltas com resina escura e 2 pingentes de fio de 

algodão torcido com pontas de chumaço de mesmo 

material, desfiado.

061-00000_15595 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão com 4 fios soltos torcidos 

continuando com trançado de cama de gato e pingenTE - 

de 2 materiais ósseos ladeados e com resina escura.



061-00000_15596 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão grosso com 4 fios soltos torcidos 

com pontas de chumaço de algodão solto, continuando 

com trançado de cama de gato e pingenTE - de material 

ósseo.

061-00000_15597 etnográfico Colar

cordel de fio de algodão grosso torcido, cujo as pontas 

contem chumaço de fio de algodão desfiado, com 

pingenTE - de fibra vegetal amarrada e com resina 

escura.

061-00000_15598 etnográfico Colar

colar de sementes e olho de boi com penas brancas e 

verde claro

061-00000_15599 etnográfico Colar

Colar de contas de caramujo com oito voltas com fio de 

nylon.

061-00000_15600 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de algodão envolto de com espinhos de 

ouriço e sementes e finalizado com sementes e 

pingentes com penas brancas e pretas

061-00000_15601 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de algodão envolto de com espinhos de 

ouriço e sementes e finalizado com sementes e 

pingentes com penas brancas e pretas

061-00000_15602 etnográfico Colar apito

colar de fio de algodão trançado, cabaça com formas 

geometricas pirografadas com 3 orifícios; madeira 

envolto por fio, onde ambas as extremidades contém 

correntes de contas de caramujo com sementes e penas 

nas cores vermelha, marrom e azul.

061-00000_15603 etnográfico Colar apito

Colar de fio de algodão trançado, cabaça com formas 

geométricas pirografadas com três orifícios, madeira 

envolto por fio, onde ambas as extremidades contém 

correntes de contas de caramujo com sementes e penas 

na cor branco.

061-00000_15604 etnográfico Colar apito

Colar de fio de algodão trançado, coité com formas 

geométricas pirografadas com três orifícios, madeira 

envolto por fio, onde ambas as extremidades contém 

correntes de contas de caramujo com sementes e penas 

na cor branco.



061-00000_15605 etnográfico Colar apito

Apito de coité com linhas horizontais e verticais 

pirografados, com três orifícios.

061-00000_15606 etnográfico Colar apito

Flauta globular envolto por penas nas cores vermelho, 

amarelo e marrom, com dois orifícios e corrente de fio de 

algodão vermelho.

061-00000_15607 etnográfico Colar apito

Colar de fio de algodão trançado, cabaça com formas 

geométricas pirografadas com três orifícios, madeira 

envolto por fio, onde ambas as extremidades contém 

correntes de contas de caramujo com sementes e penas 

nas cores vermelho, marrom e azul.

061-00000_15608 etnográfico Colar apito

Colar de fio de algodão trançado, cabaça com formas 

geométricas pirografadas com três orifícios, madeira 

envolto por fio, onde ambas as extremidades contém 

correntes de contas de caramujo com sementes e penas 

na cor branco.

061-00000_15609 etnográfico Colar apito

colar de fio de algodão trançado, coité com formas 

geométricas pirografadas com 3 orifícios; madeira 

envolto por fio, onde ambas as extremidades contém 

correntes de contas de caramujo com sementes e penas 

na cor branca.

061-00000_15610 etnográfico Colar apito

apito de coité com linhas horizontais e verticais 

pirografados, com 3 orifícios.

061-00000_15611 etnográfico Colar apito

flauta globular envolto por penas vermelhas, amarelas, 

marrom e vermelhas, com dois orifícios e correnTE - de 

fio de algodão vermelho.

061-00000_15612 etnográfico Colar apito

Colar de fio de algodão trançado, cabaça com pontos 

pirografados com três orifícios, madeira envolto por fio, 

onde ambas as extremidades contém correntes de 

contas de caramujo com sementes e penas nas cores 

vermelho, marrom e verde.



061-00000_15613 etnográfico Colar apito

colar de fio de algodão trançado, cabaça com pontos 

pirografados com 3 orifícios; madeira envolto por fio, 

onde ambas as extremidades contém correntes de 

contas de caramujo com sementes e penas nas cores 

vermelha, marrom e verde.

061-00000_15614 etnográfico Colar apito Apinayé

Flauta globular sem aeroduto com três orifícios, toco de 

madeira envolto por fio de algodão onde ambas as 

extremidades contém fios de contas de caramujo e 

penas nas cores azul, verde e amarelo amarradas com 

fio de algodão preto. Com corrente de fibra vegetal 

trançada.

061-00000_15615 etnográfico Colar apito Apinayé

flauta globular sem aeroduto com três orifícios; toco de 

madeira envolto por fio de algodão onde ambas as 

extremidades contem fios de contas de caramujo e 

penas azuis, verdes e amarelas amarradas com fio de 

algodão preto. Com correnTE - de fibra vegetal t

061-00000_15616 etnográfico Colar apito Kaiwá

Flauta globular sem aeroduto com dois orifícios, com 

penas na cor marrom avermelhada amarradas com fio 

de algodão preto. Com corrente de fibra vegetal.

061-00000_15617 etnográfico Colar apito Kaiwá

flauta globular sem aeroduto com dois orifícios com 

penas marrom avermelhada amarradas com fio de 

algodão preto. Com correnTE - de fibra vegetal.

061-00000_15618 etnográfico Colar apito Xavante

colar de fio de algodão trançado, cabaça com formas 

geometricas pirografadas com 3 orifícios; madeira 

envolto por fio, onde ambas as extremidades contém 

correntes de contas de caramujo com sementes e penas 

nas cores vermelha, marrom e verde.



061-00000_15619 etnográfico Colar apito Xavante

Colar de fio de algodão trançado, cabaça com formas 

geométricas pirografadas com três orifícios, madeira 

envolto por fio, onde ambas as extremidades contém 

correntes de contas de caramujo com sementes e penas 

nas cores vermelho, marrom e verde.

061-00000_15620 etnográfico Colar Bororo

cordel de fibra vegetal com 2 bastonetes de madeira 

envoltos por penas brancas e marrons, com pingenTE - 

de madeira ovalada com desenhos geometricos 

pirografados e pintados com carajuru (vermelho-

tijolado).

061-00000_15621 etnográfico Colar Bororo

Cordel de fibra vegetal com dois bastonetes de madeira 

envoltos por penas nas cores branco e marrom, com 

pingente de madeira ovalada com desenhos 

geométricos pirografados e pintados com carajuru 

(vermelho-tijolado).

061-00000_15622 etnográfico Colar Bororo

Colar Bororo com cabaça com detalhes pirografádos, fio 

de algodão, sementes vermelhas e pretas com penas 

nas cores verde, branca, azul, cinza, amarela, com 

bambú.

061-00000_15623 etnográfico Colar Bororó

colar Bororó com cabaça com detalhes pirografádos, fio 

de algodão, sementes vermelhas e pretas com penas 

verde, branca, azul, cinza, amarela, com bambu

061-00000_15624 etnográfico Colar de casca de côco

colar de casca de côco em formato de peixe, com 

miçangas pretas e fio de algodão

061-00000_15625 etnográfico Colar de casca de côco

Colar de casca de côco em formato de tartaruga, com 

miçangas na cor azul e fio de algodão.

061-00000_15626 etnográfico Colar de casca de côco

Colar de casca de côco em formato de peixe, com 

miçangas na cor preto e fio de algodão.

061-00000_15627 etnográfico Colar de casca de côco

colar de casca de côco em formato de tartaruga, com 

miçangas azul e fio de algodão



061-00000_15628 etnográfico Colar de sementes Kaiapó 

Colar com fio de nylon envolto por sementes vermelhas, 

brancas e marrom e contas intercaladas, pingente em 

formato de roseta composto por escama de pirarucu 

intercalado por sementes vermelhas. 

061-00000_15629 etnográfico Colar de contas de caramujo

Colar de plaquetas retangulares de contas de caramujo - 

índios Bacairí - meia abaluadas com pequeno furo na 

extremidade por onde passa um cordão de algodão, 

constitui em colares de ambos os sexo no alto Xingu.

061-00000_15630 etnográfico Colar de contas de caramujo

colar de contas de caramujo com 8 voltas com fio de 

nylon

061-00000_15631 etnográfico Colar de contas de caramujo

colar de plaquetas retangulares de contas de caramujo - 

índios Bacairí - meia abaloadas com pequeno furo na 

extremidade por onde passa um cordão de algodão, 

constitui em colares de ambos os sexo no alto Xingu

061-00000_15632 etnográfico Colar de sementes

Colar de sementes lírio tingidos nas cores preto e 

marrom, com fio de algodão e penas na cor vermelho.

061-00000_15633 etnográfico Colar de sementes

colar de sementes lírio tingidos nas cores preta e 

marrom, com fio de algodão e penas vermelhas

061-

00000_15634.01 etnográfico Tiara Krenak

Tiara de fibra vegetal trançado com sementes nas cores 

vermelha (Pau Brasil) e marrom (Gauraná). Utilizado 

para dança.

061-00000_15635 etnográfico Colar e pulseira - Canouros

colar e pulseira de fibra vegetal trançado com sementes 

vermelhas e marrons.

061-00000_15636 etnográfico Colar Guajajara

cordel de fio de algodão com sementes pretas, marrom, 

espinho de ouriço e pingenTE - de semenTE - vermelha e 

e preta com penas vermelhas e pretas.



061-00000_15637 etnográfico Colar Guajajara

cordel de fio de algodão com sementes pretas, marrom 

eespinho de ouriço, com dois pingentes de roletes de 

madeira escura com metade de coquinho nas pontas.

061-00000_15638 etnográfico Colar Guajajara

cordel de fio de algodão com sementes pretas, marrom, 

espinho de ouriço e pingenTE - de semenTE - vermelha e 

preta com penas vermelhas e pretas.

061-00000_15639 etnográfico Colar Guajajara

cordel de fio de algodão com sementes pretas, marrom 

espinho de ouriço, com dois pingentes de roletes de 

madeira escura com metade de coquinho nas pontas.

061-00000_15640 etnográfico Colar indígena - Borôro - Mato Grosso

colar com ossos de peixe com sementes vermelhas, 

cinza e branca e fio de algodão

061-00000_15641 etnográfico Colar Kaiapó

Cordel de fio de algodão industrial com contas cinzas, 

sementes vermelhas e amarelas e escamas.

061-00000_15642 etnográfico Colar Kaiapó

cordel de fio de algodão industrial com contas cinzas, 

sementes vermelhas e amarelas e escamas.

061-00000_15643 etnográfico Colar Kaingang

Cordel de fio de nylon com sementes marrom e roletes 

de bambú.

061-00000_15644 etnográfico Colar Kaingang

Cordel de fio de algodão com sementes vermelha, 

marrom e preta com roletes de bambú intercalados.

061-00000_15645 etnográfico Colar Kaingang

Cordel de fibra vegetal torcido com quatro pingentes de 

semente escura e pena branca.

061-00000_15646 etnográfico Colar Kaingang

cordel de fio de nylon com sementes marrom e roletes 

de bambu.

061-00000_15647 etnográfico Colar Kaingang

cordel de fio de algodão com sementes vermelhas, 

marrom e preta com roletes de bambu intercalados.

061-00000_15648 etnográfico Colar Kaingang

cordel de fibra vegetal torcido com quatro pingentes de 

semenTE - escura e pena branca.



061-00000_15649 etnográfico Colar Krenak

Cordel de fio de nylon com dois tipos de sementes 

marrom, sendo um tipo achatado intercalados com seis 

pingentes de roletes de material não identificado.

061-00000_15650 etnográfico Colar Krenak

cordel de fio de nylon com sementes achatadas na 

vertical e na horizontal.

061-00000_15651 etnográfico Colar Krenak

cordel de fio de nylon com dois tipos de sementes 

marrom, sendo um tipo achatado intercalados com 6 

pingentes de roletes de material não identificado.

061-00000_15652 etnográfico Colar Krenak

cordel de fio de nylon com sementes achatadas na 

vertical e na horizontal.

061-00000_15653 etnográfico Colher de coco para água

Colher em ectocarpo de coco, cortado ao meio, com três 

pontos de nervura na face externa, traspassado por cabo 

em vareta de madeira circular;

061-00000_15654 etnográfico Concha Concha marrom.

061-00000_15655 etnográfico Coroa Vertical Etnis Ayoreo (Paraguai) 

Faixa de couro de onça pintada com penas nas cores 

preto, verde, vermelho e amarelo. "Coroa vertical de 

couro felino emplumada com gavião, arara-vermelha e 

papagaio-verdadeiro, entre outras aves. O uso das 

espécies ornitológicas da fieira pendente nesse tipo de 

coroa varia conforme o status do portador de sexo 

masculino" (Sônia Dorta). 

061-00000_15656 etnográfico Coroa

faixa de couro de onça pintada com penas pretas, 

verdes, vermelhas e amarelas.

061-00000_15657 etnográfico Coroa radial prov. Asuriní do Tocantins (Pará) 

Coroa radial constituída de duas abas de palha trançado 

embricado com fieiras de penas dispostas entre elas, no 

mesmo plano, em sentido radial. Penas nas cores 

marrom e branca. Possue penacho alçado com 

plumárias marrom. "Coroa radial emplumada. 

Ostentada por homens" (Sônia Dorta). 



061-00000_15658 etnográfico Coroa radial

constituído de duas abas de palha trançado embricado 

com fieiras de penas dispostas entre elas, no mesmo 

plano, em sentido radial. Penas nas cores marrom e 

branca.

061-00000_15659 etnográfico Coroa Tapirapé

Coroa em aro de tala de madeira, envolta por fio de fibra 

vegetal e espinhos de ouriço. Adorno central em tala 

cruciforme; envolta por fibra vegetal escura cinscunscrita 

por fibra clara em motivo de diamante; Plumária na cor 

branca.

061-00000_15660 etnográfico Coroa vertical

coroa circular fechada, com penas ornamentais nas 

cores azul, vermelha, amarela e marrom inseridas em 

suporTE - de ripa de madeira com fio de algodão 

costurado com faixa de fibra vegetal trançado espaçado 

na face exterior.

061-00000_15661 etnográfico Coroa vertical

coroa circular fechada, com penas ornamentais nas 

cores preta, branca e rosa com roxo inseridas em 

suporTE - de ripa de madeira com fio de algodão 

costurado.

061-00000_15662 etnográfico Coroa vertical

Coroa circular fechada, com penas ornamentais 

irradiantes nas cores verde e azul inseridas em suporte 

de ripa de madeira com fibra vegetal costurado.

061-00000_15663 etnográfico Coroa vertical

coroa circular fechada, com penas ornamentais 

irradiantes nas cores marrom e rosa inseridas em 

suporTE - de faixa de tecido e elástico.

061-00000_15664 etnográfico Coroa vertical

Coroa vertical, circular fechada, com três penas na cor 

azul central, inseridas em suporte de lascas de madeira e 

fibra vegetal trançados.

061-00000_15665 etnográfico Coroa vertical

Coroa vertical, circular fechada, com penas ornamentais 

irradiantes nas cores vermelho, azul, marrom e verde 

inseridas em suporte de lascas de madeira com fio de 

algodão costurado.



061-00000_15666 etnográfico Coroa vertical

coroa trançada de fibra vegetal em duas cores, com 

faixa frontal enplumada com plumária pretas e amarelas 

e penas irradiantes amarelas e vermelhas com penas 

azuis centrais.

061-00000_15667 etnográfico Coroa vertical

coroa circular fechada, com penas ornamentais nas 

cores azul, vermelha, amarela e marrom inseridas em 

suporTE - de ripa de madeira com fio de algodão 

costurado com faixa de fibra vegetal trançado espaçado 

na face exterior.

061-00000_15668 etnográfico Coroa vertical

coroa circular fechada, com penas ornamentais nas 

cores preta, branca e rosa com roxo inseridas em 

suporTE - de ripa de madeira com fio de algodão 

costurado.

061-00000_15669 etnográfico Coroa vertical

coroa circular fechada, com penas ornamentais 

irradiantes nas cores verdes e azuis inseridas em 

suporTE - de ripa de madeira com fibra vegetal 

costurado.

061-00000_15670 etnográfico Coroa vertical

coroa circular fechada, com penas ornamentais 

irradiantes nas cores marrom e rosa inseridas em 

suporTE - de faixa de tecido e elástico.

061-00000_15671 etnográfico Coroa vertical

coroa vertical, circular fechada, com 3 penas azuis 

centrais, inseridas em suporTE - de lascas de madeira e 

fibra vegetal trançados.

061-00000_15672 etnográfico Coroa vertical

coroa vertical, circular fechada, com penas ornamentais 

irradiantes nas cores vermelha, azul, marrom e verde 

inseridas em suporTE - de lascas de madeira com fio de 

algodão costurado.

061-00000_15673 etnográfico Coroa vertical

coroa trançada de fibra vegetal em duas cores, com 

faixa frontal emplumada com plumária pretas e 

amarelas e penas irradiantes amarelas e vermelhas com 

penas azuis centrais.



061-00000_15674 etnográfico Nassa (Covo) kaingang 

Armadilha de pesca oblonga, fechada na parte inferior, 

aberta na superior. Com funil, a parte, trançado. Fibra de 

vegetal trançado. "Nassa, cesto-armadilha cilíndrico 

provido de cone interno que facilita a entrada, 

impedindo, porém, a saída do peixe. Comumente 

posicionado nas aberturas das barragens" (Sônia Dorta). 

061-00000_15675 etnográfico Cruz

Cruz de madeira, envolto por fibra vegetal natural e 

tingida, trançada em motivos geométricos.

061-00000_15676 etnográfico Curu-Cuchá Kaingang

Cobertor tecido com fibra de Caraguatá, com motivos 

geométricos com fios de algodão vermelho e bege, 

franjas de fibra nas laterais, usado para agasalho e 

conforto.

061-00000_15677 etnográfico Diadema horizontal

diadema com estrutura de cordel trançado de fio de 

algodão com plumária azul, marrom, vermelha e 

laranja.

061-00000_15678 etnográfico Dilatadores

Conjunto de treze pares e uma peça solitária de 

dilatadores indígenas de madeira. 

061-00000_15680 etnográfico Distintivo de cacique

Distintivo de cacique com alça de madeira com penas 

nas cores branco, azul, amarelo, vermelho, marrom e 

bege e fio de algodão tingido.

061-00000_15681 etnográfico Suporte de Toucado Kayapó 

Formato de disco em fio de algodão trançado com borda 

de estrutura de ripa de bambú, com pingente de 

sementes e pena na cor vermelho, corrente de fio de 

algodão trançado cuja a extremidade tem um chumaço 

de fios de algodão solto. "Disco accipital, suporte de 

adornos plumários, especialmente Toucados" (Sônia 

Dorta). 



061-00000_15682 etnográfico Distintivo de cacique

formato de disco em fio de algodão trançado com borda 

de estrutura de ripa de bambu, com pingenTE - de 

sementes e pena vermelha; correnTE - de fio de algodão 

trançado cuja a extremidade tem um chumaço de fios de 

algodão solto.

061-00000_15683 etnográfico Distintivo de cacique

Distintivo de chefe indígena com cabo de rolete em 

bambú e fio de algodão tingido de preto trançado no 

rolete, com penas em uma das extremidades nas cores 

branca, azul, amarela, marrom e bege. 

061-00000_15684 uso pessoal Enfeite

Conjunto com três peças de enfeites: Fivela e broche de 

madre-pérola em forma de flor, com gancho para 

pendurar. Utilizado pela mão da doadora.

061-00000_15685 etnográfico Enfeite Xavante

Haste de bambú envolto por fibra vegetal natural e fio 

de algodão preto com alça de fibra vegetal trançado e 

plumária nas cores branco, vermelho e verde.

061-00000_15686 etnográfico Entrecasca

entrecasca retangular, com pintura nas cores azul, 

amarela, preto e marrom de motivos zoomorfos e 

geométricos.

061-00000_15687 etnográfico Escalrificador Xingu

escalrificador feito com 1/4 de cabaça com pontas de 

espinho.

061-00000_15688 etnográfico Escarificador - Xingu

escarificador feito com 1/4 de cabaça com pontas de 

pena

061-00000_15689 artes plásticas Escultura

Escultura de madeira maciça, talhada em formato da 

fruta ananás.

061-00000_15690 artes plásticas Escultura

Escultura de madeira talhada em forma antropomorfa, 

com pinturas em preto e aplicação de cruz de papel rosa. 

Na base placa de papel com escrita não identificada. 

Inicias M. F. C. S. na base.

061-00000_15691 etnográfico Escultura em cerâmica de animal Karajá Escultura em cerâmica representando tatu (?).



061-00000_15692 etnográfico Escultura em cerãmica de animal Karajá Escultura em cerâmica representando anta (?).

061-00000_15693 etnográfico Escultura Artesanato Karajá Animal Escultura em cerâmica representando tatu (?)

061-00000_15694 etnográfico Escultura Artesanato Karajá Animal Escultura em cerâmica representando anta (?)

061-00000_15695 etnográfico Escultura em cerâmica Tartaruga

Escultura em cerâmica, formato tartaruga (?) cromada, 

motivos geométricos no casco, variações nas cores 

marrom, preto e branco.

061-00000_15696 etnográfico Escultura em cerâmica Tartaruga

Escultura em cerâmica, formato tartaruga (?) cromada, 

motivos geométrico no casco, variações de marrom, 

preto e branco.

061-00000_15697 etnográfico Espanador

Cabo de madeira envolto por fibra vegetal em duas 

cores trançado com atadura nas extremidades, com 

plumária nas cores verde, marrom claro e marrom 

escuro.

061-00000_15698 etnográfico Espanador

Cabo de madeira escura envolto por fibra vegetal em 

duas cores trançado com atadura na extremidade 

superior, com plumária nas cores marrom e branca.

061-00000_15699 etnográfico Espanador

cabo de madeira envolto por fibra vegetal em duas cores 

trançado com atadura nas extremidades, com plumária 

verde, marrom claro e marrom escuro.

061-00000_15700 etnográfico Espanador

cabo de madeira escura envolto por fibra vegetal em 

duas cores trançado com atadura na extremidade 

superior com plumária marrom e branca.

061-00000_15701 etnográfico Utensílios em miniatura

Conjunto de oito miniaturas de utensílios em madeira, 

uso cotidiano, com detalhes geométricos em preto, 

fixados em esteria de fibra vegetal. 

061-00000_15702 etnográfico Utensílios em miniatura 

Conjunto de dez miniaturas de utensílios em madeira, 

uso cotidiano, com detalhes geométricos em preto, 

fixados em esteria de fibra vegetal. Contém três adornos 

plumários nas cores amarelo, branco, verde e marrom. 



061-00000_15703 etnográfico Faca

Faca de madeira com cabo revestido de fibra vegetal 

natural e tingida, trançada com material ósseo. Bainha 

de fibra vegetal natural e tingida, trançada, afunilada. 

061-00000_15704 etnográfico Faca

Faca de madeira com cabo revestido de fibra vegetal 

natural e tingida, trançada com material ósseo. Bainha 

de fibra vegetal natural e tingida, trançada, afunilada.

061-00000_15705 etnográfico Faca

Faca de madeira com cabo revestido de fibra vegetal 

natural e tingida. Bainha de fibra vegetal natural e 

tingida, trançada, afunilada. 

061-00000_15706 etnográfico Faca

Faca de madeira com cabo revestido de fibra vegetal 

natural e tingida, trançada. Bainha de fibra vegetal 

natural e tingida, trançada, afunilada com envoltório de 

fio de algodão colorido e plumária na ponta nas cores 

branco e marrom. 

061-00000_15707 etnográfico Faca

faca de madeica com cabo revertido de fibra vegetal 

natural e tingida, trançada com plumária verde e 

vermelha. Bainha de fibra vegetal natural e tingida, 

trançada, afunilada. Com alça.

061-00000_15708 etnográfico Diadema vertical Kayapó 

Adorno de cabeça com plumária nas cores verde, preto e 

branco e no centro amarelo (ou ocre). Atadas com fio de 

algodão trançado. "Diadema vertical, confeccionado 

com penas pretas de ave não identificada, brancas de 

garça-branca e azuis de arara-canindé. Trabalho 

masculino. Envergado ritualmente por homens que tem 

o direito herdado de usá-lo" (Sônia Dorta). 

061-00000_15709 etnográfico Faixa Kaiapó

faixa de fios de algodão torcido com plumária nas cores 

verde, marrom, preta, branca e amarela.

061-00000_15710 etnográfico Flauta nasal faluta em forma globular com 3 orifícios na face superior.



061-00000_15711 etnográfico Flecha

Flecha de haste em bambú desprovido de ponta com um 

orifío na lateral. 

061-00000_15712 etnográfico Flecha

nº 1: 2 flechas de hasTE - de bambú com plumária 

vermelha envolto por fio de algodão trançado. Ponta 

encaixe de madeira escura e triangular.

061-00000_15713 etnográfico Flechas

Flecha 1: Haste de bambú com plumária na cor amarelo 

no centro envolto por fio de fibra vegetal e ponta de 

madeira clara, triangular, na outra extremidade 

plumárias nas cores verde e marrom atadas por fio de 

fibra vegetal. Flecha 2: Haste de bambú com plumária 

na cor amarelo no centro envolto por fio de fibra vegetal 

e ponta de madeira escura, na outra extremidade 

plumárias na cor marrom atadas por fio de fibra vegetal. 

061-00000_15714 etnográfico Flecha

21685_A: nº 3: hasTE - de bambú, com ponta triangular 

de madeira encaixado na haste, plumária marrom e 

preta, radial com atadura nas extremidades e ao longo 

do centro.

061-00000_15715 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fibra vegetal, com ponta de 

madeira encaixado na haste (ponta solta), plumária 

radial nas cores laranja, preto, branco e azul atadas nas 

extremidades.

061-00000_15716 etnográfico Flecha

Haste de bambú com ponta espeque de madeira escura, 

plumárias na cor marrom atadas nas extremidades e ao 

centro.

061-00000_15717 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fibra vegetal, com ponta espeque 

de madeira escura, plumárias na cor marrom atadas nas 

extremidades e ao centro.

061-00000_15718 etnográfico Flecha

nº 3: hasTE - de bambú com fio de algodão da 

extemidade inferior com pena marrom e preta, ponta 

triangular de encaixe, de madeira escura.

061-00000_15719 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fio de algodão da extemidade 

inferior, com penas na cor preto, ponta esporão de 

arraia. Penas danificadas.



061-00000_15720 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fio de algodão preto em ambas as 

extremidades, com ponta espeque de madeira. 

061-00000_15721 etnográfico Flecha

Haste de bambú envolto por fibra vegetal na 

extremidade superior e fio de algodão na extremidade 

inferior. Ponta lanceolada solta da flecha. 

061-00000_15722 etnográfico Flecha

Haste de bambú quebrado ao meio (sem a outra parte), 

com marca do envoltório de fibra vegetal trançado, 

também perdido, ponta triangular de madeira escura. 

061-00000_15723 etnográfico Flecha

Haste de madeira, envolto de fibra vegetal em ambas as 

extremidades. Extremidade inferior com plumárias na 

cor marrom atadas nas extremidades. Na extremidade 

superior ponta ausente. 

061-00000_15724 etnográfico Flecha

Haste de bambú sem ponta com plumárias nas cores 

azul, marrom e amarelo atadas na extremidade por fio 

de algodão. 

061-00000_15725 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fibra vegetal em ambas as 

extremidades com plumária na cor marrom na 

extremidade inferior atada com fio de algodão, na outra 

extremidade ponta de madeira uni-serrilhada. 

061-00000_15726 etnográfico Flecha

Haste de bambú com fibra vegetal envolto nas 

extremidades. Na extremidade inferior plumária nas 

cores marrom e branco atadas nas extremidades, na 

outra extremidade ponta de madeira uni-serrilhada. 

061-00000_15727 etnográfico Flecha

Haste de bambú envolto com tiras de tecido vermelho, 

na extremidade inferior plumárias na cor branco. Ponta 

ausente.



061-00000_15728 etnográfico Flecha

Haste de bambú com plumárias na cor marrom atadas 

pelos canhões na extremidade inferior. Ponta triangular 

de madeira. 

061-00000_15729 etnográfico Flecha

Haste de bambú com plumária radial nas cores amarelo 

e azul atadas nas extremidades. Ponta espeque de 

madeira escura. 

061-00000_15730 etnográfico Flecha

21688_B: nº 9: hasTE - de bambú com plumária radia 

azul, marrom e amarela na extremidade inferior atadas 

nas extremidade. Ponta rombuda de madeira.

061-00000_15731 etnográfico Flecha

21686_B: nº 10: hasTE - de bambú pontiaguda co pena 

branca atada nas extremidades.

061-00000_15732 etnográfico Flecha

Haste de bambú com plumárias nas cores branco e 

marrom, cortada, perda de flecha.

061-00000_15733 etnográfico Flecha

Haste de taquara com plumárias nas cores branco e 

marrom, atadas nas extremidades e ponta de flecha 

lanceolada.

061-00000_15734 etnográfico Flecha

Haste de taquara achatada, lanceolada com plumária na 

cor laranja.

061-00000_15735 etnográfico Flecha

Nº 2: flecha de madeira, desprovido de ponta com 

plumária laranja, verde e marrom envoltos por fibra 

vegetal.

061-00000_15736 etnográfico Flecha

flecha de madeira com plumária laranja, verde e branca 

com ausencia da ponta.

061-00000_15737 etnográfico Flecha Bororo

Haste de taquara provida de emplumação preta e 

branca, atadas pelos canhões nas duas extremidades, 

na extremidade basal é de ponteira proveniente de parte 

óssea Serrilhada da cauda da raia.

061-00000_15738 etnográfico Flechas de zarabatana

Duas flechas espeque de madeira com plumárias na cor 

marrom.

061-00000_15739 etnográfico Fruteira em cerâmica Terena

Fruteira em cerâmica vermelha, manchas de queima na 

base da face externa, pintura de pontos circulares na 

borda.



061-00000_15740 etnográfico Fruteira artesanato em cerâmica terena

Fruteira em cerâmica vermelha, manchas de queima na 

base da face externa, pintura de pontos circulares na 

borda.

061-00000_15741 etnográfico Furador de lábio

Furador com estrutura de madeira envolto por fio de 

algodão preto, com plumárias nas cores azul, amarelo, 

marrom, verde, cinza e vermelho.

061-00000_15742 etnográfico Furador de lábio

furador com estrutura de madeira envolto por fibra 

vegetal escura com penas azul, amarela, marrom, 

verde, cinza e vermelha

061-00000_15743 etnográfico Grampo para cabelo

grampo de cabelo de madeira com penas coloridas, 

sementes claras e linha de algodão

061-00000_15744 etnográfico Grampo para cabelo

Grampo de cabelo em madeira com plumárias nas cores 

vermelho e verde, sementes claras e linha de algodão. 

061-00000_15745 etnográfico Grampo para cabelo Wai Wai

Grampo de cabelo em madeira com plumárias coloridas, 

sementes escuras e linha de algodão.

061-00000_15746 etnográfico Grampo para cabelo Wai Wai

grampo de cabelo de madeira com penas coloridas, 

sementes escuras e linha de algodão

061-00000_15747 etnográfico Graveto Nambikwara HasTE - circular em madeira utilizada para fazer fogo

061-00000_15748 etnográfico Gravetos para fogo Três gravetos de madeira clara para fazer fogo.

061-00000_15749 zoologia Gurandi / Guarandi

O azulão (Cyanocompsa brissonii) é uma ave 

passeriforme da família Fringillidae. Também é 

conhecida pelos nomes de azulão-bicudo, azulão-do-

nordeste, azulão-do-sul, azulão-verdadeiro, guarundi-

azul, gurandi-azul, gurundi-azul e tiatã. Passáro 

taxidermizado com penas pretas e vermelhas em 

suporte de madeira. 

061-00000_15750 zoologia Aracuã

"O aracuã é uma ave galliforme da família CracIdae. 

Pássaro taxidermizado em suporte de madeira." 



061-00000_15751 zoologia Jacu do Amazonas

O jacu(Penelope jacquacu) é uma espécie de ave da 

família Cracidae.Os seus habitats naturais são: florestas 

subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude. 

Passáro taxidermizado de penas marrom, em suporte de 

madeira.

061-00000_15752 zoologia Jacu do Amazonas

pássaro taxidermizado de penas marrom, em suporTE - 

de madeira

061-00000_15753 etnográfico Jarro de cerâmica Jarro de cerâmica com bico e asa.

061-00000_15754 etnográfico Jarro de cerâmica jarro de cerâmica com bico e asa.

061-00000_15755 etnográfico Cerâmica Kokron Kaingang

Cerâmica utilitaria indígena Kaingang queimada, lisa, 

formato em perâ, com sinais de queima. Borda 

quebrada e colada. “Peça confeccionada pelo posto 

Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, 

com grau de integridade completo, com forma da borda 

extrovertida inclinada externa, lábio plano, contorno da 

boca circular com diâmetro de 14,5 cm, contorno do 

corpo inflexionado e altura total de 15,2 cm, base cônica 

com diâmetro 0,35 cm, espessura da peça de 1 cm. 

Apresenta como antiplástico a predominância do caco 

moído, e nota-se o alisamento para acabamento. 

Apresenta decoração simples, tendo como técnica 

decorativa o esfumaçamento com pigmentos de fuligem 

de fibra vegetal na coloração preto que se espalha pelo 

corpo da peça associada à brunidura para fixação dos 

pigmentos. A face interna da peça encontra 

completamente enegrecida. Na face externa o 

esfumaçamento se espalha pela peça, porém não 

totalmente - (Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.

061-00000_15756 etnográfico Kokron

Cerâmica utilitária indígena Kaingang queimada, lisa, 

formato em pêra, com sinais de queima. Borda 

quebrada e colada. 



061-00000_15757 etnográfico Kokron

cerâmica utilitaria indígena Kaingang queimada, lisa, 

formato em perâ, com sinais de queima

061-00000_15758 etnográfico Kokron

cerâmica utilitaria indígena Kaingang queimada, lisa, 

formato em perâ com fundo plano, com sinais de 

queima

061-00000_15759 etnográfico Cerâmica 

Cerâmica utilitária indígena Kaingang queimada, lisa, 

com borda introvertida, ondulada. Lascada. 

061-00000_15760 etnográfico Cerâmica

Cerâmica utilitária indígena Kaingang , lisa, formato de 

pote, com sinais de queima, com borda extrovertida. 

061-00000_15761 etnográfico Cerâmica Cerâmica utilitária indígena Kaingang queimada, lisa. 

061-00000_15762 etnográfico Kokron Kaingang

Cerâmica utilitária indígena Kaingang queimada, lisa, 

formato em pêra com fundo plano, com sinais de 

queima. “Peça do grupo étnico Kaingang, sem marcas 

de uso, com grau de integridade completa, com forma 

da borda direta vertical, com espessura de 1,1 cm, 4 cm 

na distância do lábio com ponto de inflexão, lábio 

arredondado e espessura de 0,5 cm, diâmetro da boca 

de 14,2 cm, altura do bojo de 11,6 cm e altura total de 

16,5 cm, base /côncavo. Apresenta como antiplástico a 

predominância do caco moído, e nota-se o alisamento 

regular com estrias para acabamento. Apresenta 

decoração simples, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça associada à brunidura para fixação dos pigmentos. 

A face interna apresenta-se todo preenchido pelos 

pigmentos de carbono rachado um pouco na borda. Na 

face externa as manchas mesclam mais a peça - (Dr. 

Robson Antonio Rodrigues)”.



061-00000_15763 etnográfico Kokron Kaingang

Pote em cerâmica com borda extrovertida, lábio plano, 

contorno simples, base cônica. Sinais de queima. “Peça 

do grupo étnico Kaingang, com grau de integridade 

completa, com forma da borda direta vertical, com 

espessura de 1,3 cm, 5 cm na distância do lábio com 

ponto de inflexão, lábio arredondado e espessura de 0,6 

cm, contorno da boca circular com diâmetro de 16,6 cm, 

contorno do corpo inflexionado, altura do corpo de 21,9 

cm e altura total de 26,5 cm, base cônica. A forma da 

vasilha é classificada como panela. Apresenta como 

antiplástico a predominância do caco moído, e nota-se o 

alisamento irregular para acabamento. Apresenta 

decoração simples, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal que se espalha pelo corpo da peça (mancha 

preta). Peça com mancha preta tanto no lado interno 

quanto externo de formas variadas que se espalham 

pelo seu corpo, porém com superfície mais áspera. 

Nesse detalhe as manchas pretas vão se espalhando 

pela peça, tanto o lado interno quanto o externo. Na face 

interna percebe-se uma mancha no fundo e outra que a 

marca a peça até a borda. Na externa ela vai se 

mesclando com a própria tonalidade da argila cozida e 

ocupando parte no entorno da peça - (Dr. Robson 

061-00000_15764 etnográfico Kokron Kaingang

Kokron: PoTE - em cerâmica com borda extrovertida, 

lábio plano, contorno simples, base cônica. Sinais de 

queima;



061-00000_15765 etnográfico Kokron Kaingang

Pote em cerâmica com borda extrovertida, lábio plano, 

contorno simples, base cônica. Sinais de queima. “Peça 

confeccionada pela índia Candire do posto Vanuíre, 

grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, com grau de 

integridade completa, com forma da borda direta 

vertical, com espessura de 1,9 cm, 4 cm na distância do 

lábio com ponto de inflexão, lábio arredondado e 

espessura de 0,7 cm, contorno da boca circular com 

diâmetro de 14,4 cm, contorno do corpo inflexionado, 

altura do corpo de 23,9 cm e altura total de 27,4 cm, 

base côncavo com diâmetro 5,8 cm. A forma da vasilha 

é classificada como panela. Apresenta como antiplástico 

a predominância do caco, e nota-se o alisamento 

marrom para acabamento. Apresenta decoração 

simples, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça associada à brunidura para fixação dos pigmentos. 

Peça com mancha preta de esfumaçamento tanto no 

lado interno quanto externo de formas variadas que se 

espalham pelo seu corpo com posterior brunidura da 

superfície. As manchas pretas se espalham por toda a 

peça na face externa e na face interna as manchas 

acontecem em toda a extensão concentrando-se na 



061-00000_15766 etnográfico Labrete Kaapór (Urubu) 

Labrete de pena na cor azul, preta e vermelha. "Labrete 

emplumado. Retrata a excelência estética da plumária 

executada pelos Kaapór. Formado por longa pena caudal 

de arara-canga, por um couro emplumado do alto da 

cabeça e pluminhas azuis de síra-beija-flor macho e finas 

penas pretas da asa e cauda de viuvinha. É ornato 

componente da indumentária cerimonial de adultos do 

sexo masculino. Trata-se de exemplar importante para 

mostrar a tendência à representação figurativa - pássaro 

- verificada na plumária desta sociedade" (Sônia Dorta). 

061-00000_15767 etnográfico Labrete labreTE - de pena na cor azul, preta e vermelha

061-00000_15768 etnográfico Labrete - labreTE - de plumária marrom.

061-00000_15769 etnográfico Labrete de madeira Labrete de madeira em formato de T.

061-00000_15770 etnográfico Labrete de madeira

Estrutura de madeira adornado por penas nas cores 

vermelho, branco e azul coladas com resina escura.

061-00000_15771 etnográfico Labrete - de madeira

estrutura de madeira adornado por penas vermelhas, 

brancas e azuis coladas com resina escura.

061-00000_15772 etnográfico Labrete - de madeira labreTE - de madeira em formato de T

061-00000_15773 etnográfico Labrete de madrepérola

Labrete composto por quatro madrepérolas na cor 

branco, amarradas com linha de algodão na cor preto.

061-00000_15774 etnográfico Labrete de madrepérola

Labrete composto por seis madrepérolas em forma de 

disco e uma madrepérola em forma cumprida, unidas 

com fio de algodão na cor preto, finalizando com pena 

nas cores verde e amarela. 

061-00000_15775 etnográfico Labrete - de madrepérola

labreTE - composto por 6 madrepérolas em forma de 

disco e 1 madrepérola em forma de cumprido, unidas 

com fio de algodão preto, finalizando com pena verde e 

amarela



061-00000_15776 etnográfico Labrete - de madrepérola

labreTE - composto por 4 madrepérolas brancas, 

amarradas com linha de algodão preta

061-00000_15777 etnográfico Labrete - de pedra Labrete de pedra branca em formato de T.

061-00000_15778 etnográfico Labrete - de pedra labreTE - de pedra branca em formato de T

061-00000_15779 etnográfico Labrete - de pena de arara

labreTE - de madeira, fio de algodão e pena de arara 

vermelha com cores azul, preta, vermelha e amarela

061-00000_15780 etnográfico Labrete - de pena de arara

labreTE - de madeira com fio de algodão, com pena de 

arara azul, azul claro, preto, amarela, vermelha, cinza e 

verde

061-00000_15781 etnográfico Labrete - de pena de arara

labreTE - de madeira, fio de algodão e pena de arara 

vermelha com cores azul, preta, vermelha e amarela

061-00000_15782 etnográfico Labrete - de pena de arara

labreTE - de madeira com fio de algodão, com pena de 

arara azul, azul claro, preto, amarela, vermelha, cinza e 

verde

061-00000_15783 etnográfico Lança

Arma perfurante de arremesso manual de uma ponta, 

em madeira escura talhada de detalhes em V e cinto de 

separação entre as partes, envolto por fibra vegetal em 

duas cores trançado sarjado.

061-00000_15784 etnográfico Lança

Arma perfurante de arremesso manual de uma ponta, 

em madeira escura talhada de detalhes em V e cinto de 

separação entre as partes, envolto por fibra vegetal em 

duas cores em trançado sarjado com penas na cor 

amarelo.

061-00000_15785 etnográfico Lança

Arma perfurante de arremesso manual de duas pontas, 

em madeira escura, talhada de detalhes em V e cinto de 

separação entre as partes, envolto por fibra vegetal em 

duas cores em trançado tarjado.



061-00000_15786 etnográfico Lança

Arma perfurante de arremesso manual de madeira 

escura talhada, provido de haste lisa com detalhes de 

fibra vegetal em duas cores trançados na extremidade 

inferior e junto a ponta da lança, ponta aguçada e 

achatada, com detlahe talhada de metade de V.

061-00000_15787 etnográfico Lança

Arma perfurante de arremesso manual de madeira 

escura e lisa com trançado de fibra vegetal em duas 

cores na extremidade junto a ponta da lança, ponta da 

lança provido de material ósseo.

061-00000_15788 etnográfico Lança

Arma perfurante de arremesso manual de uma ponta, 

em madeira escura talhada de detalhes em V e cinto de 

separação entre as partes, envolto por fibra vegetal em 

duas cores trançado sarjado.

061-00000_15789 etnográfico Lança

Arma perfurante de arremesso manual de uma ponta, 

em madeira escura talhada de detalhes em V e cinto de 

separação entre as partes, envolto por fibra vegetal em 

duas cores trançado sarjado.

061-00000_15790 etnográfico Lança

lança 1: arma perfuranTE - de arremesso manual de 1 

ponta, em madeira escura talhada de detalhes em V e 

cinto de separação entre as partes, envolto por fibra 

vegetal em duas cores em trançado sarjado com penas 

amarelas.

061-00000_15791 etnográfico Lança

lança 3: arma de arremesso manual de 2 pontas, em 

madeira escura, talhada de detalhes em V e cinto de 

separação entre as partes, envolto por fibra vegetal em 

duas cores em trançado tarjado.



061-00000_15792 etnográfico Lança de chefe

Arma perfurante de arremesso manual de madeira 

escura, base circular, lisa, empunhadura com fibra 

vegetal em duas cortes trançado, acima, parte achatada 

no formato de cálice, base da ponta com fibra vegetal 

em duas cores trançado com ponta encaixe de osso. 

Falta o osso da ponta.

061-00000_15793 etnográfico Lança de Madeira Kaigang

Arma perfurante de arremesso manual, côncavo-

convexa em madeira de palmeira, com empunhadura 

revestida por trançado de fibra vegetal em motivos 

geométricos e quatro pingentes de plumária nas cores 

branco e amarelo (tingida) com suporte de sementes de 

feijão.

061-00000_15794 etnográfico Lança espeque

Arma perfurante de arremesso manual de madeira dura, 

cuja ponta é esculpida em V, com vara extremamente 

fina e aguçada, envolto por fiba vegetal em duas cores 

trançados.

061-00000_15795 etnográfico Lança espeque

lança 4: lança de madeira dura, cuja ponta é esculpida 

em V, com vara extremamenTE - fina e aguçada, 

envolto por fibra vegetal em duas cores trançados.

061-00000_15796 etnográfico Lança Krenak

Arma perfurante de arremesso manual de duas pontas, 

em madeira clara, talhada de detalhes em V e cinto de 

separação entre as partes, envolto por fibra vegetal em 

duas cores em trançado tarjado.

061-00000_15797 etnográfico Lança Krenak

lança 2: arma de arremesso manual de 2 pontas, em 

madeira clara, talhada de detalhes em V e cinto de 

separação entre as partes, envolto por fibra vegetal em 

duas cores em trançado tarjado.

061-00000_15798 etnográfico Leque

Leque radial de fibra vegetal natural e tingida em duas 

cores, trançado.



061-00000_15799 etnográfico Leque

Leque de estrutura de bambú com cipó trançado e 

plumárias nas cores azul, verde, amarelo e vermelho.

061-00000_15800 etnográfico Leque de occipício

adorno de cabeça que, devido à ligadura flexível a à 

superposição parcial das penas, abre-se e fecha como 

um leque. Disco de bambú. Plumária central na cor preto-

esverdeado sobreposta por plumária rosa, continuada 

por plumária branca e na ponta plumária r

061-00000_15801 etnográfico Leque de occipício

adorno de cabeça que, devido à ligadura flexível a à 

superposição parcial das penas, abre-se e fecha como 

um leque. Disco de bambú. Plumária central na cor 

marrom escuro sobreposta por plumária branca, 

continuada por plumária cinza e na ponta plumária ama

061-00000_15802 etnográfico Leque do Occipício (Cocar - Hahetô) Karajá

Leque em formato de ferradura, com série de fasquias 

de palmeira e unidas entre si por cordel algodão, suporte 

em cordão de fibra vegetal entrelaçado, plumária de 

arara, ema, gavião e colhereiro nas cores preto, rosa, 

rajada marrom e preto. "Leques de occipício são adornos 

de homens Karajá jovens, solteiros ou casados, 

envergados principalmente durante a "Festa da Casa 

Grande". Composto por penas e plumas de colhereiro e 

penas de jaburu e gaviãozinho" (Sônia Dorta). 

061-00000_15803 etnográfico Leque em miniatura

Leque radial de palha trançada com plumária nas pontas 

na cor marrom claro.

061-00000_15804 etnográfico Leque Yanomany

Leque radial com cabo de madeira envolto por fibra 

vegetal natural e fio de algodão preto, trançados com 

plumárias na cor marrom sobreposta por plumárias nas 

cores azul, amarelo e branco.



061-00000_15805 etnográfico Boneca [Licocó de cerâmica Karajá]

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geometricos na cor preta em jenipapo. Formato fálico; 

Tronco com cinta em entrecasca de árvore e orifício na 

região central representando. Presença de mamas. 

Ausência de braços. Rosto com pintura tradicional. Cabe

061-00000_15806 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preto em jenipapo. Formato fálico. 

Posição corporal sentada. Presença de mamas. Braços 

colados. Rosto com pintura tradiconal Karajá.

061-00000_15807 etnográfico Licocó em madeira

Homem com cabeça, braços e pernas, cabelo pintado de 

preto, com desenhos geométricos pirografados e 

pintados de branco e vermelho.

061-00000_15808 etnográfico Licocó em madeira

homem com cabeça, braços e pernas com cabelo 

pintado de preto, com desenhos geométricos 

pirografados e pintados de branco e vermelho.

061-00000_15809 etnográfico Licocó em madeira - Carajá

escultura de madeira em forma humana sem os braços 

talhada com detalhes pintados de preto e vermelho

061-00000_15810 etnográfico Licocó em madeira - Carajá

escultura de madeira em forma humana sem os braços 

talhada com detalhes pintados de preto e vermelho

061-00000_15811 etnográfico Licocó Karajá

Cerâmica, lisa, queimada representando mulher sentada 

com pintura amarela e desenhos geométricos em preto 

com nariz e seios em alto relevo, com braços quebrados.

061-00000_15812 etnográfico Licocó Karajá

cerâmica, lisa, queimada representando mulher sentada 

com pintura amarela e desenhos geométricos em preto 

com nariz e seios em alto relevo, com braços quebrados

061-00000_15813 etnográfico Lingua de pirarucu ralador da parTE - óssea da lingua de pirarucu.



061-00000_15814 etnográfico Lori-Lori Karajá (Coifa)

Coifa com suporTE - em touca tecida em filé com cordéis 

de fibra vegetal, plumária nas cores branca, preta, 

rajada

061-00000_15815 etnográfico Machadinha

cabo de madeira envolto por fibra vegetal natural e 

tingida com plumária amarela, azul, branca e rosa. 

Lamina em pedra encaixada e amarrada.

061-00000_15816 etnográfico Machadinha

cabo e lamina em madeira escura. Cabo com envoltório 

de fibra vegetal natural e tingida, trançada, em 

desenhos geometricos com plumária amarela, verde, 

azul e vermelha.

061-00000_15817 etnográfico Machadinha

cabo de madeira envolto por fibra vegetal natural e 

tingida com plumária azul. Perda da lamina que é de 

encaixe e amarrada.

061-00000_15818 etnográfico Machadinha

cabo de madeira envolto por fibra vegetal natural e 

tingida com plumária marrom, verde e rosa. Lamina em 

pedra ovalada e achatada, encaixada e amarrada.

061-00000_15819 etnográfico Machadinha

cabo de madeira envolto por fibra vegetal natural e 

tingida. Lamina em pedra achatada, encaixada.

061-00000_15820 etnográfico Machadinha

cabo de madeira pirografado em motivos geometricos, 

com fibra vegetal tingida em volta de partes do cabo, 

com plumária verde, roxo, amarela, rosa e azul. Lamina 

em pedra encaixada e amarrada.

061-00000_15821 etnográfico Machadinha Xavante

cabo de madeira envolto por fibra vegetal natural e 

tingida. Lamina em pedra achatada com ponta 

quebrada, encaixada e amarrada.

061-00000_15822 etnográfico Madeira xingú pedaço de madeira.

061-00000_15823 etnográfico Maraca chocalho de coité transpassado por cabo de madeira.

061-00000_15824 etnográfico Maraca

chocalho globular de estrutura de côco marrom, 

transpassado por cabo de madeira com alça de fios de 

algodão vermelho.



061-00000_15825 etnográfico Maraca

chocalho de coité globular, transpassado por cabo de 

madeira escuro envolto por fibra vegetal em duas cores 

trançado com plumária azul, marrom, amarela e 

vermelha com alça de algodão.

061-00000_15826 etnográfico Maraca

coité em forma de pêra com cabo de madeira 

transpassado e envolto por fio de algodão e penas 

amarelas, azuis e pretas. Na outra extremidade penas 

azuis e fios de fibra vegetal solto. Com alça de fibra 

vegetal.

061-00000_15827 etnográfico Maraca

coité em forma de pêra com cabo de madeira 

transpassado e envolto por fibra vegetal em duas cores 

trançado com espinhos de ouriço. Na extremidade 

superior, fios de fibra vegetal solto. Na extremidade 

inferior, alça de algodão torcido.

061-00000_15828 etnográfico Maraca

coité oval pirografado em motivos geometricos, 

transpassado por cabo de madeira escura. Na 

extremidade acima do coité plumária verde e branca, na 

outra alça de fio de algodão.

061-00000_15829 etnográfico Maraca

coité oval pirografado em motivos geometricos, 

transpassado por cabo de madeira escura envolto por 

fibra vegetal natural e tingida, trançado geometrico.. Na 

extremidade acima do coité plumária verde, marrom e 

branca.

061-00000_15830 etnográfico Maraca

em formato de pera, confeccionado com fibra vegetal 

trançado, transpassado por cabo de madeira envolto por 

fibra vegetal natural e tingida, trançado com plumária 

amarela, vermelha, branca, marrom e laranja. Com alça 

de fibra vegetal trançada. Sementes par

061-00000_15831 etnográfico Maracá

maracá globular de coité com cabo de madeira 

transpassado envolto por ripas de bambú e fibra vegetal 

trançados com penas amarelas e azuis. Com alça de fio 

de algodão.



061-00000_15832 etnográfico Maracá

maracá de coité em formato de pêra transpassado por 

cabo de madeira escuro com penas vermelhas e 

amarelas. Com alça de fio de algodão.

061-00000_15833 etnográfico Maracá chocalho de coité transpassado por cabo de madeira.

061-00000_15834 etnográfico Maracá

maracá globular de coité com cabo de madeira 

transpassado envolto por ripas de bambu e fibra vegetal 

trançados com penas amarelas e azuis. Com alça de fio 

de algodão.

061-00000_15835 etnográfico Maracá

maracá de coité em formato de pêra transpassado por 

cabo de madeira escuro com penas vermelhas e 

amarelas. Com alça de fio de algodão.

061-00000_15836 etnográfico Maracá

chocalho globular de estrutura de côco marrom, 

transpassado por cabo de madeira com alça de fios de 

algodão vermelho.

061-00000_15837 etnográfico Maracá

chocalho de coité globular, transpassado por cabo de 

madeira escuro envolto por fibra vegetal em duas cores 

trançado com plumária azul, marrom, amarela e 

vermelha com alça de algodão.

061-00000_15838 etnográfico Maracá

coité em forma de pêra com cabo de madeira 

transpassado e envolto por fio de algodão e penas 

amarelas, azuis e pretas. Na outra extremidade penas 

azuis e fios de fibra vegetal solto. Com alça de fibra 

vegetal.

061-00000_15839 etnográfico Maracá

coité em forma de pêra com cabo de madeira 

transpassado e envolto por fibra vegetal em duas cores 

trançado com espinhos de ouriço. Na extremidade 

superior, fios de fibra vegetal solto. Na extremidade 

inferior, alça de algodão torcido.



061-00000_15840 etnográfico Maracá Kaingang

maracá oval de fibra vegetal com cabo de mesmo 

material envolto por vibra vegetal escura com penas 

rosas e amarelas. Com conchas dentro para fazer 

barulho.

061-00000_15841 etnográfico Maracá Kaingang

maracá oval de fibra vegetal com cabo de mesmo 

material envolto por vibra vegetal escura com penas 

rosas e amarelas. Com conchas dentro para fazer 

barulho.

061-00000_15842 etnográfico Máscara

máscara de uma vesTE - inteiriça em formato de V em 

madeira com desenhos geometricos pintadas com 

vermelho e branco com espaço para olhos, boca e nariz, 

envolto e seguindo por palha vegetal tingida escura

061-00000_15843 etnográfico Máscara

mascara de madeira antropomorfa, pintada de verde, 

vermelho e amarelo, com nariz em alto relevo, com 

orifícos para os olhos, nariz e boca. Plumária branca, 

verde e marrom.

061-00000_15844 etnográfico Máscara

máscara de estrutura de madeira pintada de preto com 

detalhes do rosto feitos com massa na cor preta com 

sementes vermelhas e pretas, material ósseo e denTE - 

de macaco, com franja de fibra vegetal e plumária na cor 

marrom, branco e marrom escuro.

061-00000_15845 etnográfico Máscara

máscara de estrutura de madeira pintada de preto com 

detalhes do rosto feitos com massa na cor preta com 

sementes vermelhas e pretas, material ósseo e denTE - 

de macaco, com franja de fibra vegetal e plumária na cor 

marrom, branco e marrom escuro.

061-00000_15846 etnográfico Máscara

máscara de estrutura de madeira pintada de preto com 

detalhes do rosto feitos com massa na cor preta com 

sementes vermelhas e pretas, material ósseo e denTE - 

de macaco, com franja de fibra vegetal e plumária na 

corbranca e preta.



061-00000_15847 etnográfico Máscara

mascara decorativa em suporTE - de telha, adornos de 

aplique de cerâmica pintados de amarelo, verde, preto e 

branco. Nariz em alto relevo. SuporTE - pintado de 

amarelo, laranja, verde e vermelho. Com alça de fibra 

vegetal trançado.

061-00000_15848 etnográfico Máscara

mascara decorativa em suporTE - de telha, adornos de 

aplique de cerâmica pintados de amarelo, verde, preto e 

branco. Nariz em alto relevo. SuporTE - pintado de 

amarelo, laranja, verde e vermelho, 3 estrelas em alto 

relevo pintados de amarelo. Com alça de

061-00000_15849 etnográfico Máscara

máscara marajoara em cerâmica com motivos 

geométricos em alto relevo nas cores azul, vermelho, 

branco e preto, adornos de fibra vegetal nas laterais.

061-00000_15850 etnográfico Máscara

máscara marajoara em cerâmica com motivos 

geométricos em alto relevo nas cores azul, vermelho, 

branco e preto, adornos de fibra vegetal nas laterais.

061-00000_15851 etnográfico Máscara

máscara marajoara em cerâmica com motivos 

geométricos em alto relevo nas cores azul, vermelho, 

branco e preto, adornos de fibra vegetal nas laterais.

061-00000_15852 etnográfico Máscara

máscara marajoara em cerâmica com motivos 

geométricos em alto relevo nas cores azul, vermelho, 

branco e preto, adornos de fibra vegetal nas laterais.

061-00000_15853 etnográfico Máscara

máscara marajoara em cerâmica com motivos 

geométricos em alto relevo nas cores azul, vermelho, 

branco e preto, adornos de fibra vegetal nas laterais.



061-00000_15854 etnográfico Máscara

máscara marajoara em cerâmica com motivos 

geométricos em alto relevo nas cores azul, vermelho, 

branco e preto, adornos de fibra vegetal nas laterais.

061-00000_15855 etnográfico Máscara

telha de cerâmica com motivos geométricos em alto 

relevo pintados em azul, branco, vermelho e preto, 

adorno de fibra vegetal nas laterais.

061-00000_15856 etnográfico Máscara

máscara de uma vesTE - inteiriça em formato de V em 

madeira com desenhos geométricos pintadas com 

vermelho e branco com espaço para olhos, boca e nariz, 

envolto e seguindo por palha vegetal tingida escura

061-00000_15857 etnográfico Máscara [Rio Negro]

máscara antropomórfica de uma vesTE - inteiriça de 

entrecasca de árvore com desenhos geometricos 

pintados de amarelo e preto que cobre a cabeça e o 

tronco, bem como a manga e o tronco, mangfas soltas 

enfiadas nos buracos dos braços e que terminam com 

fran

061-00000_15858 etnográfico Máscara [Rio Negro]

máscara antropomórfica de uma vesTE - inteiriça de 

entrecasca de árvore com desenhos geométricos 

pintados de amarelo e preto que cobre a cabeça e o 

tronco, bem como a manga e o tronco, mangas soltas 

enfiadas nos buracos dos braços e que terminam com 

franj

061-00000_15859 etnográfico Máscara Maruwin (professor) Matis

máscara (somenTE - cara) antropomórfica de cerâmica, 

com madeira e fio de algofdão grosso

061-00000_15860 etnográfico Máscara Maruwin (professor) Matis

máscara (somenTE - cara) antropomórfica de cerâmica, 

com madeira e fio de algodão grosso

061-00000_15861 etnográfico Máscara [Ticuna]

máscara antropopomórfica, constituída por tubular e 

cara em entrecasca de árvore com desenhos 

geométricos pintados de marrom e azul, trançadas com 

palha vegetal. Cabeça possui orificios para os olhos e 

boca, com duas orelhas redondas. Tronco possui abertu



061-00000_15862 etnográfico Máscara [Ticuna]

máscara antropopomórfica, constituída por tubular e 

cara em entrecasca de árvore com desenhos 

geométricos e de animais pintados de marrom e bege, 

trançadas com palha vegetal.

061-00000_15863 etnográfico Máscara [Ticuna]

máscara antropopomórfica, constituída por tubular e 

cara em entrecasca de árvore com desenhos 

geométricos e desenho do rosto pintado de preto, 

trançadas com palha vegetal.

061-00000_15864 etnográfico Máscara [Ticuna]

máscara antropomórfica, constituída por tubular e cara 

em entrecasca de árvore com desenhos geométricos 

pintados de marrom e azul, trançadas com palha 

vegetal. Cabeça possui orifícios para os olhos e boca, 

com duas orelhas redondas. Tronco possui abertura

061-00000_15865 etnográfico Máscara [Ticuna]

máscara antropomórfica, constituída por tubular e cara 

em entrecasca de árvore com desenhos geométricos e 

de animais pintados de marrom e bege, trançadas com 

palha vegetal.

061-00000_15866 etnográfico Máscara [Ticuna]

máscara antropomórfica, constituída por tubular e cara 

em entrecasca de árvore com desenhos geométricos e 

desenho do rosto pintado de preto, trançadas com palha 

vegetal.

061-00000_15867 etnográfico Máscara e vestimenta

máscara de fibra vegetal, composta por camisa e calça. 

Extremidade supreior da camisa tem-se ujma madeira 

na horizontal envolto por fio de algodão, que em suas 

extremidades continua até um chumaço de fios de 

algodão na cor amarela. A camisa ao longo do tr

061-00000_15868 etnográfico Máscara e vestimenta

máscara de fibra vegetal, composta por camisa e calça. 

Extremidade superior da camisa tem-se uma madeira na 

horizontal envolto por fio de algodão, que em suas 

extremidades continua até um chumaço de fios de 

algodão na cor amarela. A camisa ao longo do tra



061-00000_15869 etnográfico Máscara [Xavante]

máscara em palha solta e fios de algodão com 3 cordões 

de contas de caramujo, cujas extremidades contém uma 

pena de arara (amarela, vermelha e azul)

061-00000_15870 etnográfico Máscara [Xavante]

máscara em palha solta e fios de algodão com 3 cordões 

de contas de caramujo, cujas extremidades contém uma 

pena de arara (amarela, vermelha e azul)

061-00000_15871 etnográfico Máscara [Xicrim]

máscara de uma vesTE - inteiriça em formato cone de 

entrecasca de árvore com desenhos geometricos 

pintados de amarelo e preto, seguindo em sua boca, 

costurado, fios de fibra vegetal solto.

061-00000_15872 etnográfico Máscara [Xicrim]

máscara de uma vesTE - inteiriça em formato cone de 

entrecasca de árvore com desenhos geométricos 

pintados de amarelo e preto, seguindo em sua boca, 

costurado, fios de fibra vegetal solto.

061-00000_15873 etnográfico Máscara [Xinguana]

Máscara roda-capuz Waurá em fibra vegetal trançada. 

ParTE - da cabeça (superior), disco com diametro de 1,20 

m, contem 2 tocos de bambú representando os olhos, 

um chumaço mde fibra vegetal desfiada representeando 

o nariz, uma abertura com fios de algodão

061-00000_15874 etnográfico Máscara [Xinguana]

Máscara roda-capuz Waurá em fibra vegetal trançada. 

ParTE - da cabeça (superior), disco com diâmetro de 1,20 

m, contem 2 tocos de bambu representando os olhos, 

um chumaço de fibra vegetal desfiada representeando o 

nariz, uma abertura com fios de algodão t

061-00000_15875 etnográfico Máscara (miniatura) [Xinguana]

talha retangular de madeira de forma de um rosto 

humano pintado na cor preta com nariz esculpido em 

relevo, seguindo com cortina de fios de algodão torcido 

grosso



061-00000_15876 etnográfico Máscara (miniatura) [Xinguana]

talha retangular de madeira de forma de um rosto 

humano pintado na cor preta com nariz esculpido em 

relevo, seguindo com cortina de fios de algodão torcido 

grosso

061-00000_15877 etnográfico Máscara [Yamlapiti]

máscara em formato oval de tecido com formas 

geométricas e pintado com jenipapo e urucum, em palha 

de buriti trançado e desfiado

061-00000_15878 etnográfico Máscara [Yamlapiti]

máscara em formato oval de tecido com formas 

geométricas e pintado com jenipapo e urucum, em palha 

de buriti trançado e desfiado

061-00000_15879 etnográfico Material botânica material botânica

061-00000_15880 etnográfico Material botânica material botânica

061-00000_15881 etnográfico Mini remo

remo espatular de madeira com desenhos geometricos 

pintados de preto.

061-00000_15882 etnográfico Moquém piramidal Indigena

Moquém piramidal, grelha para assar ou defumar a 

carna de peixe - Kaingang. Em madeira.

061-00000_15883 etnográfico Moquém piramidal Indígena

Moquém piramidal, grelha para assar ou defumar a 

carne de peixe - Kaingang. Em madeira.

061-00000_15884 etnográfico Moringa de cerâmica moringa de cerâmica com dois gargalos e uma asa

061-00000_15885 etnográfico Moringa de cerâmica moringa de cerâmica com dois gargalos e uma asa

061-00000_15886 etnográfico Objeto de madeira

objeto de madeira afunilada com desenhos geométricos 

e estrelas pirografados, com orifício na base envolto por 

placa de metal, supõem-se que seja parTE - de algum 

outro objeto.

061-00000_15887 etnográfico Objeto indígena

cabo de madeira envolto por fibra vegetal natural e 

tingida com plumária em uma extremidade nas cores 

marrom e marrom claro.

061-00000_15889 etnográfico Ocarina

ocarina com cabo de madeira e cabaça envolto por 

penas azul e amarela com pingenTE - de pena cinza. 

Alça de fibra vegetal trançada.

061-00000_15890 etnográfico Ocarina

ocarina com cabo de madeira e cabaça envolto por 

penas azul e amarela com pingenTE - de pena cinza. 

Alça de fibra vegetal trançada.



061-00000_15891 etnográfico Pá de Beiju

semi-círculo de madeira com desenhos geometricos 

preto pintado de vermelho. Usada para virar beiju 

mehináki.

061-00000_15892 etnográfico Pá de Beiju

semi-círculo de madeira com desenhos geométricos 

preto pintado de vermelho. Usada para virar beiju 

mehináki.

061-00000_15893 etnográfico Panela waura cerâmica

Vaso larga Waurá em ceramica vermelha, parTE - 

interna preta, borda com motivos geometricos

061-00000_15894 etnográfico Par de brincos

par de brincos indígena com penas brancas e coloridas, 

sementes, madeira e linha de algodão

061-00000_15895 etnográfico Par de brincos

brinco de penas branca, azul e marrom com semenTE -

Gancho de metal dourado.

061-00000_15896 etnográfico Par de brincos

brinco de fio de algodão com sementes e penas 

vermrlhas e marrom.

061-00000_15897 etnográfico Par de brincos

brinco de fio de algodão. Um com pena branca, marro e 

verde e o outro com pena laranja, amarela e preta.

061-00000_15898 etnográfico Par de brincos

brinco de fio de algodão envolto por sementes marrom e 

branca.

061-00000_15899 etnográfico Par de brincos

hasTE - de madeira com plumária vermelha formando 

uma flor e uma madrepérola como botão.

061-00000_15900 etnográfico Par de brincos

brinco de penas branca, azul e marrom com semenTE -

Gancho de metal dourado.

061-00000_15901 etnográfico Par de brincos

brinco de fio de algodão com sementes e penas 

vermelhas e marrom.

061-00000_15902 etnográfico Par de brincos

brinco de fio de algodão. Um com pena branca, marro e 

verde e o outro com pena laranja, amarela e preta.

061-00000_15903 etnográfico Par de brincos

brinco de fio de algodão envolto por sementes marrom e 

branca.

061-00000_15904 etnográfico Par de brincos

par de brincos indígena com penas brancas e coloridas, 

sementes, madeira e linha de algodão



061-00000_15905 etnográfico Narigueira

Roletede madeira envolto por espinho de ouriço e fio de 

algodão preto de pena vermelha com plumas pretas, 

amarelas, vermelhas e azuis. 

061-00000_15906 etnográfico Par de narigueira

Ambas as narigueiras tem rolete de bambú envolto por 

espinho de ouriço e fio de algodão preto com duas 

penas, a da frente vermelha e a de trás azul com plumas 

pretas, azul claro, azul escuro, amarelo, vermelho. 

Apenas uma das narigueira tem encaixe sendo que o 

rolete tem pino para fora.

061-00000_15907 etnográfico Par de narigueira

a: roleTE - de madeira envolto por espinho de ouriço e fio 

de algodão preto de pena vermelha com plumas pretas, 

amarelas, vermelhas e azuis. / b: roleTE - de madeira 

envolto por espinho de ouriço e fio de algodão preto de 

pena azul com plumas pretas, amar

061-00000_15908 etnográfico Par de narigueira

roleTE - de bambu envolto por espinho de ouriço e fio de 

algodão preto com duas penas, a da frenTE - vermelha e 

a de trás azul com plumas pretas, azul claro, azul escuro, 

amarelo, vermelho. Narigueira de encaixe sendo que o 

roleTE - tem pino para fora par

061-00000_15909 etnográfico Par jarreteira de cordões

cordel de algodão confeccionado segundo a técnica de 

passamanaria sustenta uma granição de franjas e/ ou 

borlas da mesma máteria prima. É enrolado abaixo do 

joelho.

061-00000_15910 etnográfico Par jarreteira de cordões

cordel de algodão confeccionado segundo a técnica de 

passamanaria sustenta uma granição de franjas e/ ou 

borlas da mesma matéria prima. É enrolado abaixo do 

joelho.

061-00000_15911 etnográfico Parico Xavante

parico xavanTE - de bambú, fibra vegetal trançada, fio 

de algodão tingido e penas nas cores azul, marrom e 

amarelo



061-00000_15912 etnográfico Parico Xavante

parico xavanTE - de bambu, fibra vegetal trançada, fio 

de algodão tingido e penas nas cores azul, marrom e 

amarelo

061-00000_15913 etnográfico Pau de aruã

instrumento utilizado para ritual de chuva. HasTE - de 

bambú revestido por fibra vegetal natural e tingido, 

trançado em desenhos geometricos. Tacos de madeira 

utilizados para tampar as bocas do bambú. Material da 

natureza dentro do instrumento, utilizado

061-00000_15914 etnográfico Pau de ignígero madeia para fazer fogo.

061-00000_15915 etnográfico Peitoral

peitoral de fibra vegetal envolto por plumária nas cores 

branca, marrom, preto e rosa.

061-00000_15916 etnográfico Peitoral

peitoral de fibra vegetal envolto por plumária nas cores 

branca, marrom, preto e rosa.

061-00000_15917 zoologia Pele de jaguatirica.

Jaguatirica é um felino cujo nome científico é Leopardus 

pardalis ou Felis pardalis, originariamente encontrado na 

Mata Atlântica e outras matas brasileiras. Pele de 

Jaguatirica.

061-00000_15918 etnográfico Penas

cordel de fibra vegetal torcido com penas verdes , azuis 

e vermelhas

061-00000_15919 etnográfico Penas

cordel de fibra vegetal torcido com penas verdes , azuis 

e vermelhas

061-00000_15920 etnográfico Peneira

cesto platiforme, em forma de prato, circular, apresenta-

se de crivo aberto na parTE - central. Borda de ripa de 

bambú costurado com fibra vegetal.

061-00000_15921 etnográfico Peneira

nº 1: cesto platiforme, em forma de prato, circular, 

apresenta-se de crivo aberto na parTE - central. Borda de 

ripa de bambú costurado com fio plástico.

061-00000_15922 etnográfico Peneira

nº 2: cesto platiforme, em forma de prato, circular, 

apresenta-se de crivo aberto na parTE - central. Borda de 

ripa de bambú costurado com fibra vegetal.



061-00000_15923 etnográfico Peneira

nº 2: cesto oval com borda de madeira costurada com 

fibra vegetal escura. Desenho de cruz de fibra vegetal 

tingido na cor vermelha na face interna

061-00000_15924 etnográfico Peneira

peneira circular, com fundo oval de fibra vegetal natural 

e tingido, trançado.

061-00000_15925 etnográfico Peneira

peneira platiforme, circular, de crivo aberto na parTE - 

central. Borda de madeira costurada com fibra vegetal.

061-00000_15926 etnográfico Peneira

peneira platiforme, circular, de crivo fechado. Borda de 

bambú, colado.

061-00000_15927 etnográfico Peneira

peneira platiforme, circular de fibra vegetal natural e 

tingido de roxo trançado em desenhos geometricos, de 

crivo aberto. Borda de bambú costurado com fio plástico.

061-00000_15928 etnográfico Peneira

peneira de palha trançada e crivo aberto na parTE - 

central. Estrutura da borda de madeira escura, costurada 

com palha.

061-00000_15929 etnográfico Peneira em miniatura Kaingang do Sul

Peneira em miniatura em fibra vegetal trançada e linha 

verde.

061-00000_15930 etnográfico Peneira em miniatura Kaingang do Sul

Peneira em miniatura em fibra vegetal trançada e linha 

verde.

061-00000_15931 etnográfico Peneira Kanela Peneira em fibra vegetal trançada

061-00000_15932 etnográfico Peneira Kanela Peneira em fibra vegetal trançada

061-00000_15933 etnográfico Peneira quadrangular

nº 1: cesto platiforme, quadrado, apresenta-se de crivo 

aberto na parTE - central.

061-00000_15934 etnográfico Pente

penTE - indígena de madeira e fibra vegetal trançada 

com alça e pena na cor verde

061-00000_15935 etnográfico Pente

penTE - singelo de duas hastes , serie de hastes de 

varetas pontiagudas undas entre si por trançado de fios 

de algodão em motivos geometricos. Extremidades com 

dois pingentes cada, com suporTE - de roleTE - de 

madeira e plumária nas cores rajada preta e b



061-00000_15936 etnográfico Pente

penTE - singelo de duas hastes , serie de hastes de 

varetas pontiagudas undas entre si por trançado de fios 

de algodão em motivos geometricos. Extremidades com 

um pingenTE - cada, com suporTE - de roleTE - de 

madeira e plumária na cor rajada branca e verm

061-00000_15937 etnográfico Pente

penTE - indígena de madeira e fibra vegetal trançada 

com alça e pena na cor verde

061-00000_15938 etnográfico Pente - ashaninka - Acre penTE - de madeira e fio de algodão tingido

061-00000_15939 etnográfico Pente - ashaninka - Acre penTE - de madeira e fio de algodão tingido

061-00000_15940 etnográfico Pente - Kaingang

Pente artesanal indígena de bambu e madeira escura, 

com fio de algodão claro.

061-00000_15941 etnográfico Pente - Karajá

penTE - indígena de madeira e fibra vegetal trançada 

com alça e penas nas cores vermelha e branca

061-00000_15942 etnográfico Perfurador

perfurador indigena de madeira com penas nas cores 

branca, marrom, bege e amarela com fio de algodão 

tingido

061-00000_15943 etnográfico Perfurador

perfurador de madeira com fibra vegetal trançada com 

fio de algodão e penas nas cores branca, vermelha, azul 

e marrom

061-00000_15944 etnográfico Perfurador

perfurador indígena de madeira com penas nas cores 

branca, marrom, bege e amarela com fio de algodão 

tingido

061-00000_15945 etnográfico Perfurador

perfurador de madeira com fibra vegetal trançada com 

fio de algodão e penas nas cores branca, vermelha, azul 

e marrom

061-00000_15946 etnográfico Perfurador Karajá

perfurador de madeira com plumária laranja, branca, 

amarela, marrom e verde amarradas com fibra vegetal

061-00000_15947 etnográfico Perfurador Karajá

perfurador de madeira com plumária laranja, branca, 

amarela, marrom e verde amarradas com fibra vegetal



061-00000_15948 etnográfico Pilão Indigena Pilão em madeira doado por indios não identificados

061-00000_15949 etnográfico Pilão Indígena Pilão em madeira doado por índios não identificados

061-00000_15950 etnográfico Pinça pinça de madeira dobrada. Utilizada para pegar carvão.

061-00000_15951 etnográfico Ponta de flecha

hasTE - de madeira escura com ponta de esporão de 

arraia.

061-00000_15952 etnográfico Ponta de flecha

ponta de flecha lasqueada em pedra de forma 

lanceolada. Perda da extremidade da ponta.

061-00000_15953 etnográfico Ponta de flecha

madeira com ponta de esporão de arraia amarrada com 

fio de algodão vermelho.

061-00000_15954 etnográfico Ponta de flecha

flecha de madeira de ponta dupla seccionadas 

longitudinalmente, amarrada com fio de algodão.

061-00000_15955 etnográfico Ponta de lança ponta lanceolada barbelada de madeira.

061-00000_15956 etnográfico Aljava

porta flecha de talas de fibra vegetal naturla e tingido, 

trançado e afunilado com alça. 2 flechas de taquara com 

plumária rosa e marrom e ponta da flecha lanceolada de 

madeir aescura.

061-00000_15957 etnográfico Aljava

porta flecha de hasTE - de bambú com desenhos 

geometricos pintados de vermelho e preto. 4 flechas 

espeque de madeira com envoltório de algodão.

061-00000_15958 etnográfico Aljava

porta flecha de talas de fibra vegetal naturla e tingido, 

trançado e afunilado com alça.

061-00000_15959 etnográfico Aljava

hasTE - de bambú envolto por talas de fibra vegetal 

natural e tingida em desenhos geometricos com 

plumária amarela e branca. Alça de fibra vegetal torcido.

061-00000_15960 etnográfico Aljava Carcás

porta flçehca de fibra vegetal trançada, afunilada com 

plumária rosa, verde e amarela. 2 flechas de hasTE - de 

bambúm com flecha espeque de madeira escura. 1 com 

plumária marrom, laranja e amarela, a outra com 

ausencia de plumária.



061-00000_15961 etnográfico Pote de cerâmica

vaso de cerâmica em forma de pote, lisa, com borda 

extrovertida e pintada de preto. Em seu contorno 

desenhos geometricos pintados de vermelho e preto

061-00000_15962 etnográfico Pote de cerâmica poTE - de cerâmica, lisa, com gargalo afunilado

061-00000_15963 etnográfico Pote de cerâmica

poTE - de cerâmica, lisa, comborda direta com sinais de 

queimadura

061-00000_15964 etnográfico Pote de cerâmica

poTE - de cerâmica, lisa, com gargalo reto e borda 

carimbada, com sinais de qeuimadura

061-00000_15965 etnográfico Pote de cerâmica

cerârima, lisa, pintada de vermelho, em formato de 

poTE - com duas asas e tampa

061-00000_15966 etnográfico Pote de cerâmica

poTE - de cerâmica, lisa com borda extrovertida e 

carimbada, com sinais de queima.

061-00000_15967 etnográfico Pote de cerâmica

vaso de cerâmica em forma de pote, lisa, com borda 

extrovertida e pintada de preto. Em seu contorno 

desenhos geométricos pintados de vermelho e preto

061-00000_15968 etnográfico Pote de cerâmica poTE - de cerâmica, lisa, com gargalo afunilado

061-00000_15969 etnográfico Pote de cerâmica

poTE - de cerâmica, lisa, com borda direta com sinais de 

queimadura

061-00000_15970 etnográfico Pote de cerâmica

poTE - de cerâmica, lisa, com gargalo reto e borda 

carimbada, com sinais de queimadura

061-00000_15971 etnográfico Pote de cerâmica

cerâmica, lisa, pintada de vermelho, em formato de 

poTE - com duas asas e tampa

061-00000_15972 etnográfico Pote de cerâmica

poTE - de cerâmica, lisa com borda extrovertida e 

carimbada, com sinais de queima.

061-00000_15973 etnográfico Pote Kaingang

cerâmica, lisa, com borda introvertida, com sinais de 

queimadura

061-00000_15974 etnográfico Pote Kaingang

cerâmica, lisa, com borda introvertida, com sinais de 

queimadura

061-00000_15975 etnográfico Prato

prato de louça branca, com desenho do brasão da 

família Flumignano ao centro, riscos dourados em torno 

da borda.



061-00000_15976 etnográfico Prato

prato de louça branca, com desenho do brasão da 

família Flumignano ao centro, riscos dourados em torno 

da borda.

061-00000_15977 etnográfico Prato de cerâmica

prato de cerâmica, lisa, com sinais de queimadura e 

borda extrovertida

061-00000_15978 etnográfico Prato de cerâmica

prato de cerâmica, lisa, com sinais de queimadura e 

desenho de folr ao centro de branco

061-00000_15979 etnográfico Prato de cerâmica

cerâmica queimada, lisa com detalhes entalhados 

pintado de preto e vermelho e branco

061-00000_15980 etnográfico Prato de cerâmica

prato de cerâmica, lisa, com sinais de queimadura e 

borda extrovertida

061-00000_15981 etnográfico Prato de cerâmica

prato de cerâmica, lisa, com sinais de queimadura e 

desenho de flor ao centro de branco

061-00000_15982 etnográfico Prato de cerâmica

cerâmica queimada, lisa com detalhes entalhados 

pintado de preto e vermelho e branco

061-00000_15983 etnográfico Prato de cerâmica

Prato cerâmico cromado na parTE - superior nas cores 

bege, variações de marrom e motivos geométricos, 

borda na cor marrom escuro.

061-00000_15984 etnográfico Lança

base triangular com hasTE - envolto por talas de fibra 

vegetal natural e tingido, trançado com ponta quebrada.

061-00000_15985 etnográfico Pulseira

estrutura de bambú de com alça de fio de nylon envolto 

por sementes, com plumária, branca, azul, amarela, 

rosa e verde.

061-00000_15986 etnográfico Pulseira

cordel trançado de 3 fileiras, com penas vermelhas-

alaranjadas e amarelas na parTE - superior.

061-00000_15987 etnográfico Pulseira

estrutura de bambu de com alça de fio de nylon envolto 

por sementes, com plumária, branca, azul, amarela, 

rosa e verde.

061-00000_15988 etnográfico Pulseira

cordel trançado de 3 fileiras, com penas vermelho-

alaranjadas e amarelas na parTE - superior.



061-00000_15989 etnográfico Pulseira Canela

pulseira Canela de fibra vegetal trançada e tingida na cor 

preta, com penas marrom e branca e fio de fibra vegetal 

na cor preta

061-00000_15990 etnográfico Pulseira Canela

pulseira canela de fibra de vegtal trançada na cor preta e 

marrom, com pena branca, vermelha e marrom e fio de 

fibra vegetal

061-00000_15991 etnográfico Pulseira Canela

pulseira Canela de fibra vegetal trançada e tingida na cor 

preta, com penas marrom e branca e fio de fibra vegetal 

na cor preta

061-00000_15992 etnográfico Pulseira Canela

pulseira canela de fibra de vegetal trançada na cor preta 

e marrom, com pena branca, vermelha e marrom e fio 

de fibra vegetal

061-00000_15993 etnográfico Pulseira Krenake cordel de fibra vegetal com sementes leucêmia

061-00000_15994 etnográfico Pulseira Krenake

fibra vegetal torcido com pingenTE - de semenTE - 

leucênia e penas brancas

061-00000_15995 etnográfico Pulseira Krenake

fibra vegetal com semenTE - leucênia com plumária 

rosa.

061-00000_15996 etnográfico Pulseira Krenake cordel de fibra vegetal com sementes leucêmia

061-00000_15997 etnográfico Pulseira Krenake

fibra vegetal torcido com pingenTE - de semenTE - 

leucênia e penas brancas

061-00000_15998 etnográfico Pulseira Krenake

fibra vegetal com semenTE - leucênia com plumária 

rosa.

061-00000_15999 etnográfico Pulseira Terena

pulseira terena de fibra vegetal trançada e tingida na cor 

marrom com desenho quadriculado

061-00000_16000 etnográfico Pulseira Terena

pulseira terena de fibra vegetal trançada e tingida na cor 

marrom com desenho em V

061-00000_16001 etnográfico Pulseira Terena

pulseira terena de fibra vegetal trançada e tingida na cor 

marrom com desenho quadriculado

061-00000_16002 etnográfico Pulseira Terena

pulseira terena de fibra vegetal trançada e tingida na cor 

marrom com desenho em V

061-00000_16003 etnográfico Quadros Indígenas

38 quadros desenhados e pintados. Quadros com 

desenhos de indumentária indígena, ocas, costumes e 

objetos



061-00000_16005 etnográfico Roca

roca miniatura de madeira, com 3 pés, fio de algodão 

trançado.

061-00000_16006 etnográfico Roda Casa da Festa Wayãna Comprada no museu do Índio/RJ

061-00000_16007 etnográfico Roda Casa da Festa Wayãna Comprada no museu do Índio/RJ

061-00000_16008 etnográfico Saia

nº 1: cinto de fibra vegetal natural e tingida, trançada 

em desenhos geometricos, com plumária rosa, verde, 

vermelha, amarela, azul, marrom.

061-00000_16009 etnográfico Saia

nº 2: cinto de fibra vegetal natural e tingida, trançada 

em desenhos geometricos com plumária rosa, amarela, 

marrom e preta.

061-00000_16010 etnográfico Saia de palha indígena

fita frontal de palha trançada com desenhos geometricos 

pintados de preto, com franja de pralha solta e sementes 

vermelha e preta.

061-00000_16011 etnográfico Saia de palha indígena

saia de franjas de palha com amarrio de fibra vegetal 

trançada.

061-00000_16012 etnográfico Saia de palha indígena

saia de franjas de palha começando trançado e 

terminando solto, com amarrio.

061-00000_16013 etnográfico Saia de palha indígena

saia de franjas de palha começando trançado e 

terminando solto, com amarrio e suporTE - de cordel de 

fio de algodão grosso.

061-00000_16014 etnográfico Saia de palha indígena

saia de franjas de palha com amarrio de fibra vegetal 

trançada.

061-00000_16015 etnográfico Saia de palha indígena

saia de fibra vegetal solto com estrutura de tecido 

laranja.

061-00000_16016 etnográfico Saia de palha indígena

estrutura de fios de algodão trançado marrom, saia de 

fios de algodão e duas cores formando uma rede com 

uma fileira de madeira e outra de sementes vermelhas, 

na extremidade sementes vermelhas, penas preta, 

branca, vermelha e verde. Com amarrio.



061-00000_16017 etnográfico Saia de palha indígena

fita frontal de fios de algodão trançado, com saia de 

duas fileiras de madeira em duas cores, com sementes 

pretas, vermelhas e cinzas, com penas pretas, brancas, 

verdes e vermelhas na extremidade inferior.

061-00000_16018 etnográfico Saia de palha indígena

franja de palha soltasendo a parTE - superior costurada 

com fio de algodão.

061-00000_16019 etnográfico Saia de palha indígena

fita frontal de palha trançada em duas cores com 

amarrio e flores amarradas com fibra vegetal nas cores 

branca, vermelha, cinza e verde. ParTE - de baixo em 

fibra vegetal solta.

061-00000_16020 etnográfico Saia de palha indígena

fita frontal de fibra vegetal trançada e com amarrio. 

ParTE - de baixo de palha solta com penas angola e 

sementes de diferentes tamanhos e cores com penas 

amarela, rosa e branca.

061-00000_16021 etnográfico Saia de palha indígena

fita frontal de palha trançada com desenhos geométricos 

pintados de preto, com franja de palha solta e sementes 

vermelha e preta.

061-00000_16022 etnográfico Saia de palha indígena

saia de franjas de palha com amarrio de fibra vegetal 

trançada.

061-00000_16023 etnográfico Saia de palha indígena

saia de franjas de palha começando trançado e 

terminando solto, com amarrio.

061-00000_16024 etnográfico Saia de palha indígena

saia de franjas de palha começando trançado e 

terminando solto, com amarrio e suporTE - de cordel de 

fio de algodão grosso.

061-00000_16025 etnográfico Saia de palha indígena

saia de franjas de palha com amarrio de fibra vegetal 

trançada.

061-00000_16026 etnográfico Saia de palha indígena

saia de fibra vegetal solto com estrutura de tecido 

laranja.



061-00000_16027 etnográfico Saia de palha indígena

estrutura de fios de algodão trançado marrom, saia de 

fios de algodão e duas cores formando uma rede com 

uma fileira de madeira e outra de sementes vermelhas, 

na extremidade sementes vermelhas, penas preta, 

branca, vermelha e verde. Com amarrio.

061-00000_16028 etnográfico Saia de palha indígena

fita frontal de fios de algodão trançado, com saia de 

duas fileiras de madeira em duas cores, com sementes 

pretas, vermelhas e cinzas, com penas pretas, brancas, 

verdes e vermelhas na extremidade inferior.

061-00000_16029 etnográfico Saia de palha indígena

franja de palha solta sendo a parTE - superior costurada 

com fio de algodão.

061-00000_16030 etnográfico Saia de palha indígena

fita frontal de palha trançada em duas cores com 

amarrio e flores amarradas com fibra vegetal nas cores 

branca, vermelha, cinza e verde. ParTE - de baixo em 

fibra vegetal solta.

061-00000_16031 etnográfico Saia de palha indígena

fita frontal de fibra vegetal trançada e com amarrio. 

ParTE - de baixo de palha solta com penas angola e 

sementes de diferentes tamanhos e cores com penas 

amarela, rosa e branca.

061-00000_16032 etnográfico Saia de partes "pudendas" ("tapa-sexo")

estrutura de fibra vegetal trançada com amarrio; saia de 

fibra vegetal trançada com sementes preta e vermelha. 

Tapa somenTE - as partes intímas.

061-00000_16033 etnográfico Saia de partes "pudendas" ("tapa-sexo")

estrutura de fibra vegetal trançada com amarrio; saia de 

fibra vegetal trançada com sementes preta e vermelha. 

Tapa somenTE - as partes íntimas.

061-00000_16034 etnográfico Saia e bustiê Guajajara

saia e bustiê de fio de algodão com sementes vermelhas 

e pretas, e penas pretas, brancas e amarelas



061-00000_16035 etnográfico Saia e bustiê Guajajara

saia e bustiê de fio de algodão com sementes vermelhas 

e pretas, e penas pretas, brancas e amarelas

061-00000_16036 etnográfico Saia em miniatura

saia em miniatura de fio de algodão com madeira, 

sementes vermelhas e penas pretas e brancas

061-00000_16037 etnográfico Saia em miniatura

saia em miniatura de fio de algodão com madeira, 

sementes vermelhas e penas pretas e brancas

061-00000_16038 etnográfico Saia Guajajara

SuporTE - em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores verde, 

laranja, roxo, amarelo. Franja de fios de algodão com 

sementes de olho de cabra. Plumária preta e rajada com 

branco.

061-00000_16039 etnográfico Saia indígena

cordel de fio de algodão em forma de rede com dois 

tipos de sementes escuras com penas branca e marrom. 

Nas extremidades amarrio.

061-00000_16040 etnográfico Saia indígena

cordel de fio de algodão torciodo em forma de rede, com 

fio soltos na extremidade inferior. Estrutura de elástico.

061-00000_16041 etnográfico Saia indígena

saia de fio de algodão trançado envolto por miçangas 

vermelhas e azuis formando desenhos geométricos; nas 

laterais fios com sementes e miçangas coloridas. Franja 

na parTE - inferior.

061-00000_16042 etnográfico Saia indígena

fita frontal de fibra vegetal trançado com amarrio. ParTE - 

da saia de fio de algodão em duas cores na forma de 

rede com três fileiras de sementes escuras e uma única 

semenTE - vermelha, sendo a terceira com penas pretas 

e amarelas.

061-00000_16043 etnográfico Saia indígena

fita frontal de fibra vegetal trançado com amarrio. ParTE - 

da saia de fios de algodão na forma de rede com quatro 

fileiras de sementes escuras, sendo a terceira com penas 

marrom.



061-00000_16044 etnográfico Saia indígena

estrutura de fio de algodão trançado com amarrio. Saia 

em forma de rede com três fileiras de sementes escuras 

e vermelhas, sendo a terceira com penas marrom, 

marrom claro e branco.

061-00000_16045 etnográfico Saia indígena

cordel de fio de algodão em forma de rede com dois 

tipos de sementes escuras com penas branca e marrom. 

Nas extremidades amarrio.

061-00000_16046 etnográfico Saia indígena

cordel de fio de algodão torcido em forma de rede, com 

fio soltos na extremidade inferior. Estrutura de elástico.

061-00000_16047 etnográfico Saia indígena

saia de fio de algodão trançado envolto por miçangas 

vermelhas e azuis formando desenhos geométricos; nas 

laterais fios com sementes e miçangas coloridas. Franja 

na parTE - inferior.

061-00000_16048 etnográfico Saia indígena

fita frontal de fibra vegetal trançado com amarrio. ParTE - 

da saia de fio de algodão em duas cores na forma de 

rede com três fileiras de sementes escuras e uma única 

semenTE - vermelha, sendo a terceira com penas pretas 

e amarelas.

061-00000_16049 etnográfico Saia indígena

fita frontal de fibra vegetal trançado com amarrio. ParTE - 

da saia de fios de algodão na forma de rede com quatro 

fileiras de sementes escuras, sendo a terceira com penas 

marrom.

061-00000_16050 etnográfico Saia indígena

estrutura de fio de algodão trançado com amarrio. Saia 

em forma de rede com três fileiras de sementes escuras 

e vermelhas, sendo a terceira com penas marrom, 

marrom claro e branco.

061-00000_16051 etnográfico Saiote - Urubu Kaapor

SaioTE - de Fios de algodão envoto por sementes de 

contas nas cores preto e branco com rosetas de de penas 

na cor vermelha e branca.



061-00000_16052 etnográfico Saiote - Urubu Kaapor

SaioTE - de Fios de algodão envolto por sementes de 

contas nas cores preto e branco com rosetas de penas na 

cor vermelha e branca.

061-00000_16053 etnográfico Sarabatana

hasTE - de bambú envolto por fibra vegetal natural e 

tringida, trançada, com plumária amarela e roxa.

061-00000_16054 etnográfico Sarabatana

hasTE - de bambú envolto por fibra vegetal natural e 

tringida, trançada. Porta flechas, com 2 flechas de 

plumária verde, azul e laranja, ladeada e amarrada a 

sarabatana.

061-00000_16055 etnográfico Sarabatana

hasTE - de bambú com bolas pirografadas, com duas 

flechas de madeira com plumária rosa, branca e 

amarela, amarradas à hasTE - com proteção de tala de 

bambú.

061-00000_16056 etnográfico Sarabatana

hasTE - de bambú com envoltório central de talas de 

fibra vegetal natural e tingida, trançado em desenhos 

geometricos.

061-00000_16057 etnográfico Sarabatana

hasTE - de bambú com envoltório de fio de algodõa 

preto e espinho de ouriço.

061-00000_16058 zoologia Sofrê - Corrupião

O corrupião é um Passeriforme da família Icteridae. 

Também conhecido como concriz, joão-pinto e 

sofrê.Passáro taxidermizado sobre base em madeira . 

061-00000_16059 zoologia Sofrê - Corrupião

pássaro taxidermizado com penas marro, amarelo e 

preto.

061-00000_16060 etnográfico Tala de fibra vegetal

tala de fibra vegetal na cor natural e marrom em 

motivos geometrico. PossivelmenTE - foi o revestimento 

de uma flauta dupla reta sem orifício Guajajara.



061-00000_16061 etnográfico Tamancurá Karajá

Par de pulseira. Pulseira_1: circular, tecida, sem franjas, 

confeccionada segunda a técnica de interlaçamento; 

cordel de algodão na borda; Pulseira_2: circular, tecida, 

sem franjas, confeccionada segunda a técnica de 

interlaçamento;

061-00000_16062 etnográfico Tambor

Tambor com estrutura de casca de côco marrom com 

couro e borracha, nas laterais fio de algodão com 

coquinho na extemidade. Cabo de madeira.

061-00000_16063 etnográfico Tambor

tambor com estrutura de casca de côco marrom com 

couro e borracha, nas laterais fio de algodão com 

coquinho na extremidade. Cabo de madeira

061-00000_16064 etnográfico Tampa de cerâmica cerâmica queimada e lisa com sinais de queimadura

061-00000_16065 etnográfico Tampa de cerâmica cerâmica queimada e lisa com sinais de queimadura

061-00000_16066 etnográfico Tanga

Tanga com suporTE - em fibra vegetal em motivos 

geométricos com penas na face externa, fixadas em fios 

de algodão e nas cores preta, branca, verde, amarela e 

vermelha,

061-00000_16067 etnográfico Tanga

Tanga com suporTE - em fibra vegetal em motivos 

geométricos com penas na face externa, fixadas em fios 

de algodão e nas cores preta, branca, verde, amarela e 

vermelha,

061-00000_16068 etnográfico Tapete - decorativo

tapeTE - de lã nas cores azul, rosa, amarelo, cinza, 

laranja, branco, roxo, marrom, preto, vermelho e verde 

escuro com desenhos do cotidiano. Nas extremidades 

hasTE - de madeira. HasTE - superior com alça verde e 

azul.

061-00000_16069 etnográfico Tapete (esteira)

Esteira retangular em fibra vegetal na cor natural 

trançada com fios de algodão, extremidade desfiada. 

061-00000_16070 etnográfico Telhas em miniatura 4 telhas de cerâmica em miniatura

061-00000_16072 etnográfico Terré Índios Krenak Armadilha para peixe em palha



061-00000_16074 etnográfico Tiara Xavante

fibra vegetal trabalhada com desenhos geometricos 

feitos com fios de algodão preto. No centro plumária na 

cor branca, amarela e verde.

061-00000_16075 etnográfico Tiara Xavante

fibra vegetal trabalhada com desenhos geométricos 

feitos com fios de algodão preto. No centro plumária na 

cor branca, amarela e verde.

061-00000_16076 zoologia Tié

"Tié é uma ave passeriforme da família Thraupidae. 

Passáro taxidermizado com penas marrom e marrom 

claro em suporte de madeira." 

061-00000_16077 etnográfico Tié

pássaro taxidermizado com penas marrom e marrom 

claro em suporTE - de madeira

061-00000_16078 etnográfico Tigela de cerâmica tigela de cerâmica de fundo plano e borda direta

061-00000_16079 etnográfico Tigela de cerâmica

tigela de cerâmica de fundo plano e borda direta, 

queimada

061-00000_16080 etnográfico Tigela de cerâmica

tigela zoomorfa, pintada de marrom com desenhos 

geometricos em preto

061-00000_16081 etnográfico Tigela de cerâmica tigela de cerâmica, lisa com borda direta e carimbada

061-00000_16082 etnográfico Tigela de cerâmica tigela zoomorfa, pintada, com sinais de queimadura

061-00000_16083 etnográfico Tigela de cerâmica

tigela zoomorfa, com face interna pintada de preta, base 

externa pintada de vermelho e bege com traços 

horizontais e pontos na cor preta.

061-00000_16084 etnográfico Tigela de cerâmica

Cerâmica lisa, de base em pedestal, com desenhos 

geométricos na face externa e sinais de queima.

061-00000_16085 etnográfico Tigela de cerâmica

Cerâmica lisa, de base em pedestal, com desenhos 

geométricos na face externa e borda com pintura em 

linha de jenipapo. Sinais de queima.

061-00000_16086 etnográfico Tigela de cerâmica tigela de cerâmica de fundo plano e borda direta

061-00000_16087 etnográfico Tigela de cerâmica

tigela de cerâmica de fundo plano e borda direta, 

queimada



061-00000_16088 etnográfico Tigela de cerâmica

tigela zoomorfa, pintada de marrom com desenhos 

geométricos em preto

061-00000_16089 etnográfico Tigela de cerâmica tigela de cerâmica, lisa com borda direta e carimbada

061-00000_16090 etnográfico Tigela de cerâmica tigela zoomorfa, pintada, com sinais de queimadura

061-00000_16091 etnográfico Tigela de cerâmica

tigela zoomorfa, com face interna pintada de preta, base 

externa pintada de vermelho e bege com traços 

horizontais e pontos na cor preta.

061-00000_16092 etnográfico Tigela de cerâmica

cerâmica, lisa de base em pedestal com desenhos 

geométricos

061-00000_16093 etnográfico Tigela de cerâmica

cerâmica lisa de base em pedestal com desenhos 

geométricos e borda pintada

061-00000_16094 etnográfico Tipiti

tipiti de fibra vegetal trançada, tingida de marrom com 

duas alças.

061-00000_16095 etnográfico Tipiti

tipiti de fibra vegetal trançada, tingida de marrom com 

uma alça.

061-00000_16096 etnográfico Tipiti Baniwa

tipiti de fibra vegetal trançada, tingida de marrom com 

duas alças

061-00000_16097 etnográfico Tipiti Baniwa

tipiti de fibra vegetal trançada, tingida de marrom com 

duas alças

061-00000_16098 etnográfico Tipóia Artindia - Xingu

Tipóia Artindia da tribo Ixukaramai de origem Xingu, de 

pal na cor pretaha trançada tingida, penas vermelhas, 

sementes e linha de algodão

061-00000_16099 etnográfico Tipóia Artindia - Xingu

Tipóia Artindia da tribo Ixukaramai de origem Xingu, de 

palha na cor preta trançada tingida, penas vermelhas, 

sementes e linha de algodão

061-00000_16100 etnográfico Touca cobre-nuca

peça que cobre a cabeça, o pescoço e os ombros. Tecido 

de algodão ornamentado com roletes de bambú na 

touca e arremaTE - de franjas.

061-00000_16101 etnográfico Touca cobre-nuca

peça que cobre a cabeça, o pescoço e os ombros. Tecido 

de algodão ornamentado com roletes de bambu na 

touca e arremaTE - de franjas.



061-00000_16102 etnográfico Travessa de cerâmica

travessa de barro com borda direta, contorno simples, 

fundo plano com duas asas

061-00000_16103 etnográfico Travessa de cerâmica

cerâmica zoomorfa, com face interna pintada de preto e 

face externa com a base pintada em vermelho e seu 

redor com desenhos geometricos em marrom

061-00000_16104 etnográfico Travessa de cerâmica

travessa de barro com borda direta, contorno simples, 

fundo plano com duas asas

061-00000_16105 etnográfico Travessa de cerâmica

cerâmica zoomorfa, com face interna pintada de preto e 

face externa com a base pintada em vermelho e seu 

redor com desenhos geométricos em marrom

061-00000_16106 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica em forma de vaso, lisa com sinais de queima e 

detalhes em forma de V pintados de preto na borda 

interna e externa.

061-00000_16107 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica em forma de vaso, lisa, com borda 

extrovertida e uma linha preta em seu torno. Desenhos 

geometricos com linhas verticais em torno de sua face 

externa.

061-00000_16108 etnográfico Vasilha de cerâmica

vasilha de cerâmica, lisa, com borda reta, com sinais de 

queimadura

061-00000_16109 etnográfico Vasilha de cerâmica

vasilha de cerâmica, lisa com borda reta e carimbada, 

com sinais de queima

061-00000_16110 etnográfico Vasilha de cerâmica

vasilha de cerâmica cru, lisa com gargalo e borda 

extrovertida

061-00000_16111 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica lisa, queimada, com gargalo reto e borda 

extrovertida. Com sinais de queimadura.

061-00000_16112 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica lisa, com borda carimbada com base em 

pedestal, e sinais de queimadura.

061-00000_16113 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica lisa, com borda extrovertida e carimbada com 

base em pedestal, e sinais de queimadura.

061-00000_16114 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica lisa, com borda carimbada, e sinais de 

queimadura.



061-00000_16115 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica, lisa, pintada de vermelho com borda 

carimbada.

061-00000_16116 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica em forma de vaso, lisa com sinais de queima e 

detalhes em forma de V pintados de preto na borda 

interna e externa.

061-00000_16117 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica em forma de vaso, lisa, com borda 

extrovertida e uma linha preta em seu torno. Desenhos 

geométricos com linhas verticais em torno de sua face 

externa.

061-00000_16118 etnográfico Vasilha de cerâmica

vasilha de cerâmica, lisa, com borda reta, com sinais de 

queimadura

061-00000_16119 etnográfico Vasilha de cerâmica

vasilha de cerâmica, lisa com borda reta e carimbada, 

com sinais de queima

061-00000_16120 etnográfico Vasilha de cerâmica vasilha de cerâmica, lisa, com duas asas nas laterais

061-00000_16121 etnográfico Vasilha de cerâmica

vasilha de cerâmica cru, lisa com gargalo e borda 

extrovertida

061-00000_16122 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica lisa, queimada, com gargalo reto e borda 

extrovertida. Com sinais de queimadura.

061-00000_16123 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica lisa, com borda carimbada com base em 

pedestal, e sinais de queimadura.

061-00000_16124 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica lisa, com borda extrovertida e carimbada com 

base em pedestal, e sinais de queimadura.

061-00000_16125 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica lisa, com borda carimbada, e sinais de 

queimadura.

061-00000_16126 etnográfico Vasilha de cerâmica

cerâmica, lisa, pintada de vermelho com borda 

carimbada.

061-00000_16127 etnográfico Vasilha de coité

coité pintado de preto, partido ao meio com incisões 

fitomorfas pintadas de vermelho, verde e amarelo, com 

risco envolta da borda.

061-00000_16128 etnográfico Vasilha de coité

coité pintado de preto, pratido ao meio com insições 

fitomorfas ao centro.



061-00000_16129 etnográfico Vasilha de coité

coité pintado de preto com incisões fitomorfas e 

zoomorfa de peixe.

061-00000_16130 etnográfico Vasilha de coité coité com incisões fitomorfas e zoomorfa de borboleta.

061-00000_16131 etnográfico Vasilha de coité

coité pintado de preto, partido ao meio com incisões 

fitomorfas pintadas de vermelho, verde e amarelo, com 

risco envolta da borda.

061-00000_16132 etnográfico Vasilha de coité

coité pintado de preto, partido ao meio com incisões 

fitomorfas ao centro.

061-00000_16133 etnográfico Vasilha de coité

coité pintado de preto com incisões fitomorfas e 

zoomorfa de peixe.

061-00000_16134 etnográfico Vasilha de coité coité com incisões fitomorfas e zoomorfa de borboleta.

061-00000_16135 etnográfico Vasilha Kadiwéu não autentica.

Vasilha cromada, motivos geometricos, coloração com 

variação de marrom, preto e branco, borda em preto

061-00000_16136 etnográfico Vasilha Kadiwéu não autentica.

Vasilha cromada, motivos geométricos, coloração com 

variação de marrom, preto e branco, borda em preto

061-00000_16137 etnográfico Vasilha Terena

vasilha de cerâmica, pintada de vermelho com desenhos 

geometricos em branco com borda extrovertida e sinais 

de queima

061-00000_16138 etnográfico Vasilha Terena

vasilha de cerâmica, pintada de vermelho com desenhos 

geométricos em branco com borda extrovertida e sinais 

de queima

061-00000_16139 etnográfico Vaso artesanato terena

Vaso em ceramica vermelha terena com decoração de 

ondas bege proximo a borda

061-00000_16140 etnográfico Vaso artesanato terena

Vaso em cerâmica vermelha terena com decoração de 

ondas bege próximo a borda

061-00000_16141 etnográfico Vaso cerâmica vaso em cerâmica de borda direta e ondulada

061-00000_16142 etnográfico Vaso cerâmica vaso em cerâmica de borda direta e ondulada



061-00000_16143 etnográfico Vaso cerâmica Kaingang

Vaso em cerâmica de borda extrovertida e ondulada. 

Sinais de queima. Material aderido no interior da peça. 

“Peça do grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, 

com grau de integridade completa, estrutura aberta, 

com forma da borda infletida, inclinada externa, com 

espessura de 1,4 cm, 3 cm na distância do lábio com 

ponto de inflexão, lábio plano e incisão arredondada e 

espessura de 1,1 cm, contorno da boca circular com 

diâmetro de 18,2 cm, contorno do corpo simples, altura 

do corpo de 7,4 cm e altura total de 10,8 cm, base plana 

com diâmetro 13,9 cm, espessura da peça de 2 cm. A 

forma da vasilha é classificada como panela. Apresenta 

como antiplástico a predominância do caco moído, e 

nota-se o alisamento para acabamento. Apresenta 

decoração dupla, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça associada à brunidura para fixação dos pigmentos e 

decoração plástica inciso/exciso. Tanto na face interna 

quanto externa a peça encontra-se preta no seu todo. O 

alisamento se dá forma irregular deixando marcas da 

confecção - (Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.

061-00000_16144 etnográfico Vaso cerâmica vaso em cerâmica de borda direta e ondulada

061-00000_16145 etnográfico Vaso Cerâmica Terena (Tapié)

Vaso cerâmico terena, vermelho com gargalo cromado 

em branco com motivos arredondados, em formato 

cônico.

061-00000_16146 etnográfico Vaso com alça em ceramica terena

Vaso em ceramica vermelha com alça, com motivos 

florais em bege. Gargalo com linhas brancas

061-00000_16147 etnográfico Vaso com alça em cerâmica terena

Vaso em cerâmica vermelha com alça, com motivos 

florais em bege. Gargalo com linhas brancas



061-00000_16148 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica de bocal largo e tamanho avantajado, 

queimado

061-00000_16149 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso cerâmica de fundo plano e boca extrovertida, com 

desenhos geometricos na cor rosa claro

061-00000_16150 etnográfico Vaso de cerâmica

cerâmica artesanal vasiforme pintada de preto com boca 

extrovertida e detalhes geometricos em alto relevo com 

mineral preto brilhoso

061-00000_16151 etnográfico Vaso de cerâmica

cerâmica artesanal vasiforme pintada de preto com 

detalhes vasados e detalhes geometricos em alto relevo 

com mineral preto brilhoso, com tampa

061-00000_16152 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica pintada de vermelho com boca 

introvertida e base plana

061-00000_16153 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica pintada de vermelho com boca 

extrovertida e base plana

061-00000_16154 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica queimada com em forma de globo 

com borda introvertida

061-00000_16155 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica queimada com boca extrovertida e 

borda ondulada

061-00000_16156 etnográfico Vaso de cerâmica vaso gameliforme com borda extrovertida

061-00000_16157 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica para flor, lisa, pintada de vermelho, 

com borda carimbada e orifício na base

061-00000_16158 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica de bocal largo e tamanho avantajado, 

queimado

061-00000_16159 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso cerâmica de fundo plano e boca extrovertida, com 

desenhos geométricos na cor rosa claro

061-00000_16160 etnográfico Vaso de cerâmica Marajoara

Cerâmica artesanal vasiforme pintada de preto com 

boca extrovertida e detalhes geométricos em alto relevo 

com mineral preto brilhoso. E a seguinte inscrição na 

base: "SID Macapá Brasil".



061-00000_16161 etnográfico Vaso de cerâmica Marajoara

Cerâmica artesanal vasiforme pintada de preto com 

detalhes vazados e detalhes geométricos em alto relevo 

com mineral preto brilhoso, com tampa. E a seguinte 

inscrição na base: "Macapá Brasil".

061-00000_16162 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica pintada de vermelho com boca 

introvertida e base plana

061-00000_16163 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica pintada de vermelho com boca 

extrovertida e base plana

061-00000_16164 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica queimada com em forma de globo 

com borda introvertida. Carga fotográfica realizada dia 

07 de julho de 2011 por Raquel Maria F.M.Sapag de 

Luna.

061-00000_16165 etnográfico Vaso de cerâmica

vaso de cerâmica queimada com boca extrovertida e 

borda ondulada

061-00000_16166 etnográfico Vaso de cerâmica vaso gameliforme com borda extrovertida

061-00000_16167 etnográfico Cerâmica

Cerâmica utilitária indígena lisa, formato 

vaseiforme,com sinais de queima. Com gargalo e borda 

afunilada e ondulada. 

061-00000_16168 etnográfico Cerâmica (Xícara) Xícara em cerâmica lisa, com uma asa vazada. 

061-00000_16169 etnográfico Zarabatana em miniatura com dardos

estrtura de bambú ladeada com suporTE - de dardos, 

amarrados com fibra vegetal. Penas roxa, rosa, branca, 

azul, marrom e verde. Dardos de madeira com penas 

roxa, rosa, branca, azul, marrom e verde.

061-00000_16170 etnográfico Zarabatana em miniatura com dardos

estrutura de bambu ladeada com suporTE - de dardos, 

amarrados com fibra vegetal. Penas roxa, rosa, branca, 

azul, marrom e verde. Dardos de madeira com penas 

roxa, rosa, branca, azul, marrom e verde.

061-00000_16171 etnográfico Zunidor

zunidor de madeira com ponta triangular com desenhos 

geometricos pintados.



061-00000_16172 etnográfico Cabeça Reduzida

Cabeça humana reduzida, com cabelo, técnica dos 

Índios Jivaros do Peru. Provida de redoma de vidro e 

base.

061-00000_16173 fotografia foto de mulher oriental vendo revista.

061-00000_16174 fotografia

foto sobreposta por pintura, emoldurada, imagem do 

Monsenhor Affonso Hafner. Doado por Padre Tito 

Marega.

061-00000_16175 fotografia

foto de dois homens de pé um do lado do outro. O da 

esquerda com chapéu, o da direita com calça clara.

061-00000_16176 fotografia foto emoldurada sem paspatour e em exposição

061-00000_16177 fotografia

fotografia de Luiz de Souza Leão emoldurada sem 

paspatour e em exposição

061-00000_16178 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira, 

da igreja da praça central de Tupã.

061-00000_16179 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira, 

da ceagesp.

061-00000_16180 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira, 

do centro de ensino de Tupã com carros na rua. Tirada a 

noite

061-00000_16181 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira 

da avenida principal (av. Tamoios) de Tupã, com 2 sinos 

em cada canto superior. Foto tirada a noite

061-00000_16182 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira. 

Foto aérea da região da avenida Tamoios, Tupã.

061-00000_16183 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira, 

de vista aérea do clube de pesca de Tupã.

061-00000_16184 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira, 

de vista aérea da igreja da praça central de Tupã, e hotel 

Tamoios.



061-00000_16185 fotografia

reprodução fotografica colorida em suportede madeira, 

de vista aérea do Tupã Tênis Clube e Estadio Municipal 

Alonsio Carvalho Braga.

061-00000_16186 fotografia

reprodução fotografica colorida em suportede madeira. 

Foto aérea da avenida Tamoios, Tupã, cortando a foto 

transversalmente

061-00000_16187 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira. 

Foto de casamento, tirada de cima, dentro da igreja.

061-00000_16188 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira. 

Microfone Piratininga e radio vermelho.

061-00000_16189 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira. 

Captação e aproveitam,ento de águas pluviais, estrada 

de ligtação três vendas / bsirro Toledo.

061-00000_16190 fotografia Fotografia Preto e Branco em poster

Reprodução fotografica preto e branco, em suporte de 

madeira. Foto do time Tupã Futebol Clube, com escrita 

manuscrita: "Tupã F. C., Campeão da 1º fase, 1979".

061-00000_16191 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira. 

Foto aérea da prefeitura.

061-00000_16192 fotografia

reprodução fotografica colorida, em suportede madeira. 

Foto do prédio da Câmara Municipal.

061-00000_16193 histórico Bandeira

Bandeira de tecido de algodão nas cores amarelo e 

laranja. Bandeira sobre a CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO 

DA VARÍOLA - C.E.V. - FESIMA - EQUIPE 23, com 7 

assinaturas.

061-00000_16194 outros Bola

Bola de couro. Bola de futebol que pertenceu ao time de 

futebol do clube Marajoara.

061-00000_16195 armamentos e munição Capacete

capaceTE - circular da 2º guerra mundial de metal 

pintado de verde com renda de couro que fica entre a 

cabeça e o capaceTE -



061-00000_16196 armamentos e munição Capacete

capaceTE - circular de metal pintado de verde com renda 

de couro que fica entre a cabeça e o capaceTE -

061-00000_16197 armamentos e munição Capacete

capaceTE - oval da 2º guerra mundial, de metal pintado 

de verde escuro, com renda de tiras de couro que fica 

entre a cabeça e o capaceTE -

061-00000_16198 armamentos e munição Capacete

capaceTE - oval, de metal pintado de verde escuro, com 

tira de couro para prender a cabeça.

061-00000_16199 armamentos e munição Capacete

capaceTE - Alemão da 2º guerra mundial, de metal 

pintado de verde com renda de tiras de couro que fica 

entre a cabeça e o capaceTE -Com duas estrelas 

pintadas de azul na frenTE -

061-00000_16200 armamentos e munição Capacete

capaceTE - da 2º guerra mundial, de metal pintado de 

verde. Com cruz vermelha na frenTE - e atrás.

061-00000_16201 etnográfico Clichê marajoara

estojo de plástico preto, com amostra de carimbo do 

clube marajoara.

061-00000_16202 outros Tijolo (fragmento)

Fragmento de tijolo, com as inscrições: " Eiji Okita"; "1ª 

mostra de cerâmica; Apoio: Prefeitura Municipal de 

Tupã; CENTRO CULTURAL DE TUPÃ"

061-00000_16203 outros Manilha Manilha em barro, semicircular.

061-00000_16204 outros Par de telhas

Par de telhas com as inscrições: "P MUNERATO & 

IRMÃO - IGUATEMY. Retirada do Solar Luis de Souza 

Leão quando da restauração (10/7).

061-00000_16205 botânica Fragmento Pau-brasil pedaço de pau brasil.

061-00000_16206 uso pessoal Placa de identificação

placa de metal do consultório médico com os 

dizeres:"DR. EDMUNDO VIEIRA PRADO"

061-00000_16207 uso pessoal Placa de identificação placa de metal do consultório dentário

061-00000_16208 uso pessoal Placa de identificação

placa de metal do consultório médico com os 

dizeres:"DR. EDMUNDO VIEIRA PRADO"

061-00000_16209 uso pessoal inalador

Objeto em metal, com duas mangueiras atadas ao 

encaixe bucal, nasal. Contém três marcadores de 

oxigênio, porcentagem de gás carbônico e medidor de 

gás carbônico.



061-00000_16210 uso doméstico Porta-doce

Martelinna.Porta doce em madeira pintado de branco, 

em forma de cesto, com alça de metal e gaveta de 2 

divisória, Provido de cavalete de madeira. Martelinna.

061-00000_16211 outros Telha

Telha em ceramica que pertenceu a casa do Luiz de 

Souza Leão. 

061-00000_16212 outros Tijolo Tijolo retangular em barro.

061-00000_16213 outros Tijolo Tijolo retangular em barro.

061-00000_16214 outros Tijolo

Tijolo retangular em barro parte central com as inscrições 

SAMPAIO PEIXOTO - CAMPINAS na face traseira, e 

brasão do imperio na face frontal.

061-00000_16215 outros Tijolo

Tijolo retangular em barro, parte central escavada com 

as inscrições C.S.R.

061-00000_16216 outros Tijolo

Tijolo retangular em barro, parte central escavada com 

as inscrições C.T.

061-00000_16217 outros Tijolo

Tijolo retangular em barro, parTE - central escavada com 

as inscrições ABARCA

061-00000_16218 outros Tijolo Tijolo em barro com a inscrição em relevo: "JCM4"

061-00000_16219 histórico Troféu

Troféu de metal dourado em formato de figura humana 

com asas segurando com as duas mãos acima da cabeça 

um disco rodeado por motivos fitomorfos. Continuada 

por base em cone vermelha e quadrangular branca, 

ambas de plástico, com placa de metal dourado com 

inscrição"A escola de samba Carioca pela participação 

pelo,carnaval-cinquentas-1979.



061-00000_16220 histórico Troféu

Troféu de 2 bases de pedra, a de baixo na cor preta e a 

de cima na cor branca; na base preta placa de metal 

dourado com escrita SECRETARIA DE Esportes E 

TURISMO, HOMENAGEM DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO CARNAVAL, TUPÃ 1976, ESCOLA 

DE SAMBA CARIOCA. Na base branca placa em metal 

com círculo central inscrito honra ao mérito.

061-00000_16221 histórico Troféu

Troféu de base de madeira preta com placa de metal 

dourado e escrita TROFÉU Participação, CARNAVAL 80 - 

TUPÃ, COMISSÃO ORGANIZADORA, com figura 

humana com asas segurando com as duas mãos acima 

da cabeça um aro circular, 2 colunas de metal prata com 

aplique de desenhos fitomorfos.Base em madeira com 

efígie de mulher com asas e braços arqueados.

061-00000_16222 histórico Troféu

Base plástica branca e preta com placa de metal com 

escrita não identificada, figura humana com asas 

segurando com as duas mãos acima da cabeça um 

disco.

061-00000_16223 histórico Troféu

Base de madeira com placa com escrita A TIA ZEFA, 

CIDADÃ CARNAVALESCA, CARNAVAL - 86, GENTILEZA: 

ISCA DE POLICIA, e placa de metal com brasão do 

Estado de São Paulo, figura humana com asas, com as 

duas mãos para cima segurando um disco com escrita 

HONRA AO MÉRITO.

061-00000_16224 histórico Troféu

Base de madeira pintada de preto com placa de metal 

sem escrita, figura humana e motivos geométricos com 

Medalha com escrita HONRA AO MÉRITO.



061-00000_16225 histórico Troféu

Base de plástico preto com placa de metal com escrita 

não identificada, figura humana com asas segurando em 

ambas as mãos, folhas, encimado por disco dourado 

com escrita HONRA AO MÉRITO.

061-00000_16226 histórico Troféu

Base de plástico preto com placa de metal dourado com 

escrita 1º LUGAR, ESCOLA DE SAMBA CARIOCA, 1983, 

PIRATININGA, figura humana com asas, segurando em 

ambas as mãos folhas e encimado por disco com escrita 

HONRA AO MÉRITO.

061-00000_16227 histórico Troféu

Base de plástico preto e bege com placa de metal com 

escrita não identificada, troféu de metal dourado com 

tocha entre perfil de duas águias, encimados por disco 

com escrita HONRA AO MÉRITO.

061-00000_16228 histórico Troféu

Base de madeira, com placa de metal com escrita não 

identificada, Medalha de metal com escrita HONRA AO 

MÉRITO, figura humana com asas, segurando em 

ambas as mãos, folhas.

061-00000_16229 histórico Troféu

Base de madeira com placa de metal dourado com 

escrita ESCOLA DE SAMBA, VICE CAMPEÃO, CARNAVAL 

TROPICAL, 85 - TUPÃ, e outra placa de metal dourado 

com escrita SECRETARIA DE EsporTE - E TURISMO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, figura humana com asas com 

as duas mãos segurando disco com brasão do estado de 

São Paulo.

061-00000_16230 histórico Troféu

Base de madeira com placa de metal dourado com 

escrita CARNAVAL ALTO ASTRAL - 84, CAMPEÃ, ESCOLA 

DE SAMBA e placa de metal dourado com brasão do 

Estado de São Paulo, globo encimado por figura humana 

com asas segurando em ambas as mãos, folhas.



061-00000_16231 histórico Troféu

Base de madeira com placa de metal com escrita A 

ZEFA, AGRADECIMENTOS, COMISSÃO, CARNAVAL 71, 

placa de metal rodeado por motivos fitomorfos e escrita 

HONRA AO MÉRITO, placa de metal com escrita 

PROMOÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, Esporte e 

Turismo do Estado de São Paulo.

061-00000_16232 histórico Troféu

Base de madeira de face superior de espelho; placa de 

metal com escrita 1º CAMPEONATO DE NATAÇÃO DE 

TUPÃ, TAÇA HISTÓRICA, 1º CAMPEONATO DE 

NATAÇÃO REALIZADO EM TUPÃ - 1947, CAMPEÃO O 

CLUBE MARAJOARA, HOMENAGEM DA DIRETORIA POR 

OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PS.

061-00000_16233 histórico Placa comemorativa

Placa de homenagem de metal com homenagem à 

Dona Brasilina Conceição Maronezi por sua dedicação as 

tradições tricolores. Em estojo aveludado azul.Segundo 

sua filha Iracema Maronezi dos Santos,hoje também 

torcedora do Tupã Futebol Clube, não perde um jogo: 

"Essa placa foi uma homenagem feita por ser a maior 

torcedora do Tupã Futebol Clube, recebida na 

inauguração do "tobogã" no estádio Municipal em 1976 

pelo então prefeito da época Carlos Eduardo Abarca e 

Messas. D.Brasilina nasceu em 15/11/1900 e morreu 

em 26/07/1980".

061-00000_16234 uso doméstico Taça

Taça de metal prata com motivos fitomorfos em alto 

relevo e escrita TAÇA SOUZA LEÃO, OF. PELA CASA 

GOIANIA, JOGO, E. MUNICIPAL EM 31-7-49, CIRCO 

T.BIBI E. RADIO CLUBE, TUPÃ.

061-00000_16235 indumentária Barrete

barreTE - de papel rígido revestido externamenTE - por 

tecido preto, cordel de algodão trançado preto e lã preta; 

revestido internamenTE - por tecido na cor roxa.



061-00000_16236 indumentária Bota

par de botas de couro marrom de cano longo e cadarço 

de fio de algodão marrom.

061-00000_16237 indumentária Calça

calça de tecido branco. Coz com 7 passadores e um 

botão plástico na cor bege, 1 passador abaixo do botão. 

Braguilha com 5 casa e 5 boões plásticos na cor bege. 2 

porta niqueis na frenTE -

061-00000_16238 indumentária Calça

calça de tecido branco. Coz com 7 passadores e um 

botão plástico na cor bege, 1 passador abaixo do botão. 

Braguilha com 5 casa e 5 boões plásticos na cor bege. 2 

porta niqueis na frenTE -

061-00000_16239 indumentária Calça

calça de tecido na cor azul escuro com 2 faixas laterais na 

cor azul claro. Com 1 casa e 1 botão preto. Bragulha com 

4 casa e 3 botões. 2 bolsos na frenTE - com fecho de 

botão e 2 bolsos na parTE - de trás.

061-00000_16240 indumentária Calça

calça usada no TG 50. calça de brim na cor verde; coz 

com 1 casa e um botão plástico na cor verde, com 7 

passadores e 1 cinto marrom com fivela de metal 

dourado, envolto. Braguilha com 3 casas e 3 botões 

plásticos na cor verde. 2 bolsos em cada lateral, s

061-00000_16241 indumentária Camisa

camisa de manga cumprida usada no TG 50. Camisa de 

brim na cor verde, com 5 casas e 5 botões de plástico na 

cor vede com 4 orifícios e costurado com fio de algodão 

na cor verde. Punhos com 2 botões cada. 2 bolsos na 

frenTE -

061-00000_16242 indumentária Camiseta com manga

feito de linha branca, com gola e punho vermelha e 

preta. Na parTE - central, frenTE - e verso, duas faixas 

uma vermelha e a outra preta. Na frenTE - aplique 

costurado de escudo triangular com pinturas 

geometricas em vermelho e preto com as iniciais "T.F.



061-00000_16243 indumentária Camiseta regata

camiseta regata de tecido de algodão na cor amarela 

com debrum na cor verde. Camiseta da seleção 

brasileira com brasão da federação brasileira de futebol, 

silkado na frenTE -Escudo azul com taça amarela com 

dizeres "CBF", encimado por 3 estrelas verdes, e

061-00000_16244 indumentária Camiseta regata

camiseta regata de tecido de algodão na cor vermelha 

com aplique costurado na frente, aplique com desenho 

de índio no centro e sobreposto por "clube marajoara". 

Na parTE - de trás nº 15 costurado de tecido branco.

061-00000_16245 indumentária Casaco

casaco de tecido aveludado na com azul forrado por 

dentro por outro tecido de cor preta, provido de colarinho 

aveludada na cor vermelha, manga cumprida com 3 

botões dourados no puno, cada uma, com detalhes 

vermelhos. Casaco com 7 casas e 7 botões dourado

061-00000_16246 indumentária Chapéu chapéu de algodão branco.

061-00000_16247 indumentária Cinto

cinto de couro branco, pertencenTE - a indumentária da 

Força Pública de São Paulo. Com fivela. 5 orifícios para 

encaixe da mesma, correnTE - dourada sendo que em 

uma extremidade botão de alto relevo da cara do leão e 

na outra pingenTE - de duas balas. Bol

061-00000_16248 indumentária Cinto

cinto de couro branco, pertencenTE - a indumentária da 

Força Pública de São Paulo, com fivela dourada, circular 

de encaixe com alto relevo de duas bandeiras cruzadas.

061-00000_16249 indumentária Colete

coleTE - de criança de feltro azul e preto com bordados 

em motivos fitomorfos e geométricos, com fios de 

algodão bege e amarelo, fios de lã rosa, verde e azul, 

latejolas e miçangas marrom. Com forro de tecido 

branco.



061-00000_16250 indumentária Estola

aparato religioso de tecido verde com cruz amarela e 

franja amarela.

061-00000_16251 indumentária Estola de 2 pontas

Faixa em tecido acetinado na cor bege, parTE - central 

com aplique de tecido aveludado com lantejoula e 

miçanga, formato cruciforme; estofamento com pintura 

de elementos florais e fitomorfos nas cores rosa e verde, 

aplique de emblema cirucular ladeado por

061-00000_16252 indumentária Faixa faixa de cetim azul.

061-00000_16253 indumentária Fivela de cinto

fivela de cinto de metal dourado com brasão em alto 

relevo. Enferrujado.

061-00000_16254 indumentária Keap

chapéu militar,de estrutura maleavel, de tecido brim na 

cor verde, com aba. Distintivo de mesmo material com 

dizeres "TG 051", costurado com fio de algodão bege.

061-00000_16255 indumentária Keap

keap da policia militar, com brasão da academia militar 

em metal dourado.

061-00000_16256 indumentária Kipá (chapéu de bispo)

formato de semi-circulo, couro marrom revestido 

externamenTE - por tecido preto com costura de fio de 

algodão roxo.

061-00000_16257 indumentária Medalha religiosa

medalha de faixa de cetim azul com medalha de metal, 

sendo, anverso com iniciais e reverso com imagem de 

Nossa Senhora.

061-00000_16258 indumentária Medalhas religiosas

2 medalhas religiosas de faixa de cetim azul com 

medalha de metal, sendo, anverso com imagem de 

Jesus Cristo, reverso com imagem de Nossa Senhora.

061-00000_16259 indumentária Meia japonesa meia de algodão branca.

061-00000_16260 indumentária Par de botas

bota de couro escuro de cano alto e cadarço de fio de 

algodão preto. Ota de tiro mde guerra da Turma 051.

061-00000_16261 indumentária Par de luvas

luva de pelica, branco com botuadura de botão branco 

de plástico com 2 orifícios, costurado com fio de algodão 

branc.o



061-00000_16262 indumentária Par de luvas luva de crôche com linhas de algodão azul e branco.

061-00000_16263 indumentária Roupa japonesa

roupa de tecido de algodão branco pintada de azul em 

motivos fitomorfos e geométricos.

061-00000_16264 indumentária Roupa japonesa

Roupa de tecido na cor rosa com motivos geométricos e 

fitomorfos coloridos.

061-00000_16265 indumentária Sobre-capa

vestimenta religiosa de tecido de algodão branco com 

renda branca com manga roxa por baixo da manga de 

renda.

061-00000_16266 indumentária Tamanco japonês

Par de tamancos de madeira, pintado de vermelho e 

bege com desenhos florais, com tira de tecido aveludado 

na cor vermelho, com desenhos geométricos e humano.

061-00000_16267 instrumentos musicais Castanhola

instrumento musical de madeira de duas partes 

assemelhadas a conchas, amarradas por cordão de 

algodão.

061-00000_16268 instrumentos musicais Clarineta clarineta na cor preta

061-00000_16269 instrumentos musicais Contra-baixo acústico contra-baixo acústico com arco. (Rabecão).

061-00000_16270 instrumentos musicais Contra-baixo acústico contra-baixo acústico com arco. (Rabecão).

061-00000_16271 instrumentos musicais Estojo de banjo

estojo de madeira no formato do instrumento, com 

fechos e 1 divisória.

061-00000_16272 instrumentos musicais Órgão órgão sem tubo com a inscrição "HARMONIO BOHN"

061-00000_16273 instrumentos musicais Órgão

órgão em madeira escura pertencenTE - a colônia 

japonesa

061-00000_16274 instrumentos musicais Órgão órgão sem tubo com a inscrição "HARMONIO BOHN"

061-00000_16275 instrumentos musicais Órgão

órgão em madeira escura pertencenTE - a colônia 

japonesa

061-00000_16276 instrumentos musicais Pedal para bateria

Objeto em metal, com mecanismo de acionamento pelo 

pé para tocar o bumbo, peça do conjunto da bateria.

061-00000_16277 instrumentos musicais Violino

violino 4/4 de madeira provido de corpo e braço (solto do 

corpo).



061-00000_16278 instrumentos musicais Violino

violino Stainer de madeira com arco sem crina de cavalo. 

Pedaços de breu e cordas para violino soltas. Estojo de 

madeira com chave e alça de metal.

061-00000_16279 equipamento industrializado Amplificador amplificador de madeira com 6 botões, marca PHELPA.

061-00000_16280 equipamento industrializado Balança

balança mecânica em metal, de corpo retangular 

pintado de vermelho com 2 pratos dourados, provido de 

conjunto de massa de diversas gramaturas.

061-00000_16281 equipamento industrializado Balança

Balança portátil analógica em metal, parTE - inferior com 

gancho, régua métrica em formato de meia lua, 

circunscrita por corpo circular encimada e ladeada por 

ganchos e argolas.

061-00000_16282 equipamento industrializado Balança

Balança em metal, parTE - inferior com gancho, régua 

métrica em formato de meia lua, circunscrita por corpo 

circular encimada e ladeada por ganchos e argolas.

061-00000_16283 equipamento industrializado Calculadora

calculadora circular de metal preto, em estojo de metal 

preto e tampa com escritas OPEN e Curta.

061-00000_16284 maquinário e utensílios Catadeira manual

Catadeira de sementes manual em madeira clara, com 

esteira de tecido claro, e pedal.

061-00000_16285 maquinário e utensílios Chave de Rosca

Chave de rosca em metal com duas extremidades 

vazadas.

061-00000_16286 maquinário e utensílios Conjunto de peso padrão

Caixa de madeira, com doze orifícios para encaixe de 

pesos de diversas gramaturas. Provido apenas de três 

pesos 100g; 200g; e uma de gramatura não identificada.

061-00000_16287 maquinário e utensílios Enxada

Objeto em metal com ponta em formato espatular e 

encaixe para cabo.

061-00000_16288 maquinário e utensílios Enxada

Objeto em metal com ponta em formato espatular 

alongada e encaixe para cabo.

061-00000_16289 maquinário e utensílios Foice

Objeto em metal, com lâmina alongada e cortante, 

provida de um encaixe para cabo.



061-00000_16290 maquinário e utensílios Foice lamina de ferro de foice, inscrição JC TUPAN. Sem cabo.

061-00000_16291 maquinário e utensílios Foice

lamina de ferro de foice, inscrição 2705 MADE BY E. 

ELWELL LTD. ENGLAND 2 1/2.

061-00000_16292 maquinário e utensílios Foice

lamina de metal e cabo de madeira com inscrição 75 

ANOS 1922.

061-00000_16293 maquinário e utensílios Foice lamina de metal e cabo de madeira.

061-00000_16294 maquinário e utensílios Foice lamina de metal e cabo de madeira.

061-00000_16295 maquinário e utensílios Foice lamina de metal e cabo de madeira.

061-00000_16296 maquinário e utensílios Foice lamina de metal e cabo de madeira.

061-00000_16297 equipamento industrializado Gravador de som

gravador de som em plástico cinza e creme, com botões 

amarelo, verde, preto e vermelho, com fita. Marca 

GELOSO 268 - LICENZA MAGNETOFONI CASTELLI.

061-00000_16298 maquinário e utensílios Instrumentos de medição

maleta em madeira com divisória interna contendo: 

régua em metal graduada em caixa de papelão, 1 peso 

de 100 gr, 1 peso de 1 kg, 4 cilindros de 0,1; 0,2; 0,5; 1 

litro ( com tampa), 1 caixa de madeira com 1 peso, 

suporTE - circular de vidro, 1 pinça em met

061-00000_16299 maquinário e utensílios Instrumentos de medição

instrumento de medição em metal pintado de branco 

sobre suporTE - de madeira, contendo no mesmo corpo 

1 luneta móvel, 1 bússola e 2 níveis. Provido de caixa de 

madeira com chave, contendo, 2 mini lente e 1 

manivela. Provavelmente de um agrimensor.

061-00000_16300 maquinário e utensílios Lâmina de machado lamina de machado em metal.

061-00000_16301 maquinário e utensílios Lamparina lamparina de vidro com suporTE - de metal

061-00000_16302 maquinário e utensílios Lamparina lamparina de vidro com suporTE - de metal

061-00000_16303 maquinário e utensílios Lamparina/candeeiro lamparina/candeeiro em vidro com suporTE - de metal

061-00000_16304 maquinário e utensílios Lamparina/candeeiro lamparina/candeeiro em vidro com suporTE - de metal



061-00000_16305 maquinário e utensílios Lampião

lampião de cor preta com vidro arredondado e com a 

inscrição "TUPAN" na base. Atrás do objeto há a 

inscrição: "INDÚSTRIA BRASILEIRA, NO. 77".

061-00000_16306 maquinário e utensílios Lampião lampião na cor azul e com o bocal na cor dourada

061-00000_16307 maquinário e utensílios Lampião lampião na cor azul e com o bocal na cor dourada

061-00000_16308 maquinário e utensílios Mão de pilão

mão de pilão em madeira clara, ambas extremidades 

com socador.

061-00000_16309 equipamento industrializado Máquina de costura máquina de costurar de metal, marca SINGER.

061-00000_16310 equipamento industrializado Máquina de costura

máquina de costura de metal, com suporTE - de 

madeira.

061-00000_16311 equipamento industrializado Máquina de costura

máquina de costura de metal, marca SINGER, com 

suporTE - de madeira, nº de série F5603889.

061-00000_16312 equipamento industrializado Máquina de costura

máquina de costura de metal, com engrenagem 

acionada por manivela na lateral. Marca VESTAZINHA. 

POSSUVEL PI ERRADO, CONFERIR.

061-00000_16313 equipamento industrializado Máquina de costura

máquina de costura de metal, com suporTE - de 

madeira, e carretel de linha.

061-00000_16314 equipamento industrializado Máquina de escrever máquina de escrever "Remington"

061-00000_16315 equipamento industrializado Máquina de escrever

máquina de escrever em metal azul. OFICINA SÃO LUIZ - 

MASANAO MASUDA - FACIT - ASSISTENCIA TÉCNICA.

061-00000_16316 equipamento industrializado Máquina de escrever

máquina de escrever em metal preto, marca 

REMINGTON RAND.

061-00000_16317 equipamento industrializado Máquina de escrever

maquina de escrever de metal pintado de verde, da 

marca DIANA. Com caixa de madeira pintada de verde, 

com fecho de metal e alça plástica.

061-00000_16318 equipamento industrializado Máquina de escrever máquina de escrever "Remington"

061-00000_16319 equipamento industrializado Máquina de franquia postal

máquina em metal pintado de preto com manivela na 

lateral direita. Marca KELLER WEBER S.A.

061-00000_16320 equipamento industrializado Maquina de somar

maquina de somar em metal na cor verde, marca 

MACVETTI.

061-00000_16321 equipamento industrializado Máquina de somar

máquina de somar em metal azul escuro com 3 

manivelas. Marca ORIGINALODHNER.



061-00000_16322 equipamento industrializado Máquina de somar máquina de somar em metal bege, marca EVEREST Z5.

061-00000_16323 equipamento industrializado Maquina de tricô

maquina de tricô ultra rápida, marca VELOZ, de metal 

pintado de verde, e madeira.

061-00000_16324 equipamento industrializado Câmera fotográfica

máquina fotográfica da marca YOIGHÄNDES, de metal 

revestido por papel preto, com alça de couro.

061-00000_16325 equipamento industrializado Câmera fotográfica

máquina fotográfica de metal pintado de preto, com alça 

de couro preto com escrita Nº 3A FOLDING (sem 

sugestões) HAWK-EYE.

061-00000_16326 maquinário e utensílios Mesa cirúrgica

mesa cirúrgica pertencenTE - a primeira Santa Casa de 

Misericórdia de Tupã

061-00000_16327 maquinário e utensílios Mesa cirúrgica

mesa cirúrgica pertencenTE - a primeira Santa Casa de 

Misericórdia de Tupã

061-00000_16328 equipamento industrializado Microfone

microfone em metal, faltando cabo, porém com plug. 

Em caixa de madeira com fecho.

061-00000_16329 maquinário e utensílios Objeto em metal

Objeto em metal, formato semi circular, provido de um 

bocal, e de uma base rosqueável.

061-00000_16330 maquinário e utensílios Parafuso

Objeto em metal, formato campânular, provido de 

pega, extremidade distal em formato espiral.

061-00000_16331 maquinário e utensílios Peso padrão

Peso padrão em metal, em formato campânular, com a 

inscrição "5 kg".

061-00000_16332 maquinário e utensílios Porca Objeto em metal, circular, com orifício central.

061-00000_16333 equipamento industrializado Prato para balança

Prato para balança analógica em metal e formato de 

cuia.

061-00000_16334 maquinário e utensílios Prensa

Objeto em metal, base plana, com alavanca e molde 

central.

061-00000_16335 equipamento industrializado Rádio

rádio de madeira, marca MATADOR/PHILIPS, com 2 

botões (sintonia e volume), caixa acústica central.

061-00000_16336 equipamento industrializado Rádio

rádio de madeira, marca ALPRA, com 3 botões, caixa 

acústica lateral.

061-00000_16337 equipamento industrializado Rádio

rádio de madeira, marca ZILOMAG, com 2 botões (liga-

volume e sintonia), caixa acústica central.



061-00000_16338 equipamento industrializado Rádio

rádio de madeira, marca SEMP, com 4 botões e caixa 

acústica central.

061-00000_16339 equipamento industrializado Rádio

rádio de madeira, marca LUMOR ACA - ELETRON TUBE, 

com 4 botões e caixa acústica lateral.

061-00000_16340 equipamento industrializado Rádio rádio de madeira com 4 botões e caixa acústica lateral.

061-00000_16341 equipamento industrializado Rádio

rádio de madeira com 2 botões e caixa acústica central e 

superior, marca SEMP.

061-00000_16342 equipamento industrializado Rádio

rádio de madeira com 3 botões e caixa acústica central e 

superior, marca SEMP.

061-00000_16343 equipamento industrializado Rádio rádio de madeira com 4 botões e caixa acústica lateral.

061-00000_16344 equipamento industrializado Rádio

rádio de madeira com 3 botões e caixa acústica superior, 

marca CAMBRIDGE ENGLAND.

061-00000_16345 equipamento industrializado Rádio

rádio em madeira com 4 botões e caixa acústica 

superior, marca GENERAL ELECTRIC.

061-00000_16346 equipamento industrializado Rádio

rádio em madeira com 4 botões e caixa acústica lateral, 

marca MULLARD.

061-00000_16347 maquinário e utensílios Rastelo

Objeto em metal com quatro pontas alongadas e 

encaixe para cabo.

061-00000_16348 uso pessoal Relógio de bolso

relógio de bolso de estrutura de metal e vidro, marca 

LONGINES.

061-00000_16349 equipamento industrializado Relógio de parede

relógio de parede de madeira da marca JUNGHANS, 

redondo, com gancho pra pendurar.

061-00000_16350 equipamento industrializado Relógio despertador

relógio despertador da marca KIENZLE, de estrutura de 

plástico cinza e transparente, ponteiros de plástico preto, 

com botão preto e 4 chaves atrás.

061-00000_16351 equipamento industrializado Relógio despertador

relógio despertador da marca HERWEG - TOYO WATCH 

de estrutura de plástico verde e transparenTE - com 5 

chaves atrás.

061-00000_16352 equipamento industrializado Relógio despertador

relógio despertador da marca WESTCLOX de estrutura 

de metal pintado de verde e plástico transparenTE - com 

5 chaves atrás.



061-00000_16353 equipamento industrializado Relógio despertador

relógio despertador da marca WESTCLOX - BIG BEN, de 

estrutura de metal prata e vidro, com alça e 4 chaves.

061-00000_16354 equipamento industrializado Relógio despertador

relógio despertador, de estrutura de metal e formato 

quadrado com vidro.

061-00000_16355 equipamento industrializado Relógio despertador

relógio despertador de metal da marca FLEETWOOD de 

formato radial.

061-00000_16356 maquinário e utensílios Talhadeira

Barra em metal em formato de prego, com a 

extremidade proximal em formato circular, extremidade 

proximal pontiaguda e afilada.

061-00000_16357 equipamento industrializado Teléfrafo

Telégrafo com base em ardósia com chapa de metal no 

canto inferior esquerdo com a inscrição: "F. DUCRETET & 

E. ROGER - PARIS - RUE CLAUDE BERNARD, 75

061-00000_16358 equipamento industrializado Telégrafo

Telégrafo com base em ardósia com chapa de metal no 

canto inferior esquerdo com a inscrição: "F. DUCRETET & 

E. ROGER - PARIS - RUE CLAUDE BERNARD, 75

061-00000_16359 equipamento industrializado Teodolito

peça de agrimensor em metal pintado de verde, provido 

de bússola, 1 lenTE - de aumento e nivelador presos a 

uma base circular. PertencenTE - ao Agrimensor Jorge 

Streit.

061-00000_16360 uso doméstico Termômetro

Termômetro analógico circular, encaixado em suporte de 

metal no formato de pato.

061-00000_16361 equipamento industrializado Vitrola

toca disco da marca TELEFUNKEN, caixa de madeira, 

parTE - interna de metal, tampa de acrílico marrom 

transparenTE -Com disco dentro.

061-00000_16362 maquinário e utensílios Traçador

traçador em metal uni-serrilhada, preso à suporTE - de 

madeira com 1 par de punhos em cada extremidade.

061-00000_16363 maquinário e utensílios Traçador

traçador em metal uni-serrilhada, preso à suporTE - de 

madeira com 1 par de punhos em cada extremidade.



061-00000_16364 maquinário e utensílios Trado

HasTE - de ferro em metal com uma das extremidades 

em formato espiral.

061-00000_16365 maquinário e utensílios Trado

HasTE - de ferro em metal com extremidade distal em 

formato espiral, sendo a extremidade proximal provida 

de cabo na horizontal.

061-00000_16366 maquinário e utensílios Trado

HasTE - de ferro em metal com extremidade distal em 

formato espiral, extremidade proximal provida de cabo 

na horizontal.

061-00000_16367 maquinário e utensílios Tripé

tripé para instrumento de medição. PossivelmenTE - de 

agrimensor.

061-00000_16368 maquinário e utensílios Tripé

base do tripé, metal pintado de verde, supõe-se que 

faça parTE - com o suporTE -

061-00000_16369 equipamento industrializado Vitrola

toca disco portátil, em caixa de metal, provida de braço 

com 4 agulhas, prato com feltro, manivela e divisória. 

Marca RCA VICTOR.

061-00000_16370 equipamento industrializado Vitrola

toca disco portátil, em caixa de madeira azul com estojo 

interno para discos, provido de braço sem agulha e 

prato, manivela externa. Marca ANTORIA.

061-00000_16371 equipamento industrializado Vitrola

toca disco portátil em caixa de plástico, marrom claro e 

bege, provido de prato, braço com agulha e fio para 

tomada. Marca PHILIPS.

061-00000_16372 equipamento industrializado Vitrola

vitrola de caixa de madeira pintada de azul, com 

manivela na lateral. Marca VICTROLA. Com disco.

061-00000_16373 mineralogia Fragmentos de rocha vulcânica 5 fragmentos de rocha vulcânica

061-00000_16374 arqueológico Fragmento de lâmina de machado polido

Fragmento de lâmina de machado polido (?). Parte do 

gume ainda preservada.

061-00000_16375 paleontológico Fragmento de madeira fossilizada fragmento de madeira fossilizada (?). Cor branca e bege.

061-00000_16376 mineralogia Fragmento de madeira fossilizada Fragmento de rocha de cor branca e bege. 

061-00000_16377 mineralogia Fragmento de mármore Fragmento de mármore de cor rosa.

061-00000_16378 mineralogia Fragmento de pedra sabão

Fragmento de pedra sabão (?) de coloração escura e 

marrom clara.



061-00000_16379 mineralogia Fragmento de rocha

Fragmento de rocha. Coloração esverdeada com 

manchas brancas.

061-00000_16380 mineralogia Fragmento de rocha Fragmento de rocha de cor escura e oxidação

061-00000_16381 mineralogia Fragmento de rocha

Fragmento de rocha de coloração escura e inúmeras 

ranhuras. Manchas de oxidação.

061-00000_16382 mineralogia Fragmento de rocha Fragmento de rocha com oxidação.

061-00000_16383 mineralogia Fragmento de rocha Fragmento de rocha de coloração branca.

061-00000_16384 mineralogia Fragmento de rocha

Fragmento de rocha de cor marrom com manchas de 

tinta na cor amarela.

061-00000_16385 mineralogia Fragmento de rocha Fragmento de rocha (porosa).

061-00000_16386 mineralogia Fragmento de rocha de basalto. Fragmento de rocha de basalto com manchas verde.

061-00000_16387 mineralogia Fragmento de rocha de cristal Fragmento de rocha de cristal (?). Cristais aparentes.

061-00000_16388 mineralogia Fragmento de rocha de cristal.

Fragmento de rocha de cristal nas cores branca e 

marrom.Modelo ponta de flecha.

061-00000_16389 mineralogia Fragmento de rocha de ferro Fragmento de rocha de ferro (?) de cor escura.

061-00000_16390 mineralogia Fragmento de rocha de ferro

Fragmento de rocha de ferro (?) de cor escura carregada 

de pontos de quartzo (?)

061-00000_16391 mineralogia Fragmento de rocha de ferro

Fragmento de rocha de ferro (?) de cor escura e sinais de 

oxidação.

061-00000_16392 mineralogia Fragmento de rocha de hematita Fragmento de rocha de hematita (?). Coloração escura.

061-00000_16393 mineralogia Fragmento de rocha de mármore

Fragmento de rocha de mármore (?) de cor branca.Réptil 

fossilizado.

061-00000_16394 mineralogia Fragmento de rocha de minério de ferro

Fragmento de rocha de minério de ferro (?) com alto 

grau de oxidação.

061-00000_16395 mineralogia Fragmento de rocha de minério de ferro.

Fragmento de rocha de minério de ferro com pontos de 

quartzo (?) e sinais de oxidação.

061-00000_16396 mineralogia Fragmento de rocha de quartzo.

Fragmento de rocha de quartzo (?). Coloração branca. 

Base seccionada deixando transparecer o conteúdo de 

cristais. Forma arredondada.

061-00000_16397 mineralogia Fragmento de rocha Fragmento de rocha de coloração escura.



061-00000_16398 mineralogia

Fragmentos de rocha de níquel em 

decomposição.

Fragmentos de rocha em decomposição de coloração 

esverdeada.

061-00000_16399 mineralogia

conjunto de amostras de artefatos líticos e 

rochas

Conjunto com 6 artefatos líticos: 1 Lâmina com 

dentição:5x5 1 Lâmina com dentição:5x2 1 Lâmina com 

dentição :3x3 1 lâmiona :7x4 1 Lâmina : 3x2 1 Lâmina : 

3x1,5

061-00000_16400 mineralogia Mineral mineral

061-00000_16401 mineralogia Mineral [Não identificado] Mineral prateado

061-00000_16402 mobiliário Banco

banquinho de madeira com 4 pernas, sem encosto, de 

assento com azulejo de cerâmica branco com desenhos 

azuis com circunscrição do BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTOS S. A.

061-00000_16403 mobiliário Banco

banquinho de madeira com 4 pernas, sem encosto, de 

assento com azulejo de cerâmica branco com desenhos 

azuis com circunscrição do BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTOS S. A.

061-00000_16404 mobiliário Banco

banquinho de madeira com 4 pernas, sem encosto, de 

assento com azulejo de cerâmica branco com desenhos 

azuis com circunscrição da FUNDAÇÃO BRADESCO.

061-00000_16405 mobiliário Cadeira

cadeira com assento em couro e rebites redondos, 

decorada em relevo nos repousos de braço, pernas e 

espaldar.

061-00000_16406 mobiliário Cadeira

cadeira com assento em couro e rebites redondos, 

decorada em relevo nos repousos de braço, pernas e 

espaldar.

061-00000_16407 mobiliário Mesa de centro

Mesa de centro, madeira em estado regular de 

conservação; Possui dois níveis, sendo o superior na 

forma circular e o inferior quadrado, quatro pés de 

madeira com arcos em duas laterais.

061-00000_16408 mobiliário Mesa de centro

mesa de centro com dois níveis, quatro pés e de forma 

circular na parTE - de cima e de forma quadrada na 

parTE - inferior.



061-00000_16409 equipamento industrializado Conjunto de som

Móvel com aparelho de som, rádio, caixa acústica e 

vitrola embutidos. Móvel decorativo contendo 

aparelhagem de som, em coloração marrom clara 

(cerejeira?). Vitrola, marca: Collaro C60; Rádio marca: 

Douglas.

061-00000_16410 equipamento industrializado Conjunto de som

Móvel com aparelho de som, rádio, caixa acústica e 

vitrola embutidos. Móvel decorativo contendo 

aparelhagem de som, em coloração marrom clara 

(cerejeira?). Vitrola, marca: Collaro C60; Rádio marca: 

Douglas.

061-00000_16411 mobiliário Poltrona

Poltrona individual estilo austríaco. Cadeira com assento 

e espaldar em palhinha trançada

061-00000_16412 mobiliário Poltrona

Poltrona individual estilo austríaco. Cadeira com assento 

e espaldar em palhinha trançada

061-00000_16413 equipamento industrializado Rádio rádio ondas curtas e ondas médias, RCA VICTOR

061-00000_16414 equipamento industrializado Rádio rádio ondas curtas e ondas médias, RCA VICTOR

061-00000_16415 equipamento industrializado Conjunto de som

rádio vitrola em madeira escura com caixa de som 

embutida sem marca aparenTE -

061-00000_16416 equipamento industrializado Conjunto de som

rádio vitrola em madeira escura com caixa de som 

embutida sem marca aparenTE -

061-00000_16417 equipamento industrializado Relógio de mesa

relógio despertador de mesa com moldura de mármore 

branco cristalino

061-00000_16418 equipamento industrializado Relógio de mesa

relógio despertador de mesa com moldura de mármore 

branco cristalino

061-00000_16419 equipamento industrializado Relógio de mesa relógio de mesa em madeira com verniz e torneado

061-00000_16420 equipamento industrializado Relógio de mesa relógio de mesa em madeira com verniz e torneado

061-00000_16421 equipamento industrializado Relógio de parede relógio de parede de marca dimep

061-00000_16422 equipamento industrializado Relógio de parede relógio de parede tipo "CUCO"

061-00000_16423 equipamento industrializado Relógio de parede relógio de parede de marca dimep

061-00000_16424 equipamento industrializado Relógio de parede relógio de parede tipo "CUCO"



061-00000_16425 mobiliário Sofá

sofá-poltrona em madeira com quatro pés simples e 

braços laterais. Espaldar vazado com taliscas paralelas.

061-00000_16426 mobiliário Sofá

sofá-poltrona em madeira com quatro pés simples e 

braços laterais. Espaldar vazado com taliscas paralelas.

061-00000_16427 uso doméstico Vaso

Vaso de louça branca com motivos florais e craquelado. 

Borda e base contornados em verde. 

061-00000_16428 uso doméstico Vaso vaso de louça branca com motivos florais

061-00000_16443 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso: ao 

centro, perfil do Marques de Tamandaré, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Marques de Tamandaré" e reverso 

com desenho da escola naval.

061-00000_16444 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso: ao 

centro, perfil do Marques de Tamandaré, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Marques de Tamandaré" e reverso 

com desenho da escola naval.

061-00000_16445 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Getúlio Vargas, circunscrito por "tesouro 

nacional", "Getúlio Vargas" e reverso com desenho da 

unidade nacional.

061-00000_16446 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Getúlio Vargas, circunscrito por "tesouro 

nacional", "Getúlio Vargas" e reverso com desenho da 

unidade nacional.

061-00000_16447 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Getúlio Vargas, circunscrito por "tesouro 

nacional", "Getúlio Vargas" e reverso com desenho da 

unidade nacional.



061-00000_16448 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Getúlio Vargas, circunscrito por "tesouro 

nacional", "Getúlio Vargas" e reverso com desenho da 

unidade nacional.

061-00000_16449 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Getúlio Vargas, circunscrito por "tesouro 

nacional", "Getúlio Vargas" e reverso com desenho da 

unidade nacional.

061-00000_16450 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Getúlio Vargas, circunscrito por "tesouro 

nacional", "Getúlio Vargas" e reverso com desenho da 

unidade nacional.

061-00000_16451 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 mil cruzeiros; anverso com 

perfil de Santos Dumont, carimbo "Banco Central, 10 

cruzeiros novos" e reverso: no canto direito, foto do 14 

bis.

061-00000_16452 numismática e medalhística Papel Moeda Bolívia

Papel moeda BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. valor 1000 

pesos bolivianos. anverso: perfil de Juana Azurduy de 

Padilla. Reverso: imagem da CASA DE LA Libertar.

061-00000_16453 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Marechal Deodoro da Fonseca, 

circunscrito por "tesouro nacional", "Marechal Deodoro 

da Fonseca" e reverso com desenho da proclamação da 

república.

061-00000_16454 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Marechal Deodoro da Fonseca, 

circunscrito por "tesouro nacional", "Marechal Deodoro 

da Fonseca" e reverso com desenho da proclamação da 

república.



061-00000_16455 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Marechal Deodoro da Fonseca, 

circunscrito por "tesouro nacional", "Marechal Deodoro 

da Fonseca" e reverso com desenho da proclamação da 

república.

061-00000_16456 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Marechal Deodoro da Fonseca, 

circunscrito por "tesouro nacional", "Marechal Deodoro 

da Fonseca" e reverso com desenho da proclamação da 

república.

061-00000_16457 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Marechal Deodoro da Fonseca, 

circunscrito por "tesouro nacional", "Marechal Deodoro 

da Fonseca" e reverso com desenho da proclamação da 

república.

061-00000_16458 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Marechal Deodoro da Fonseca, 

circunscrito por "tesouro nacional", "Marechal Deodoro 

da Fonseca" e reverso com desenho da proclamação da 

república.

061-00000_16459 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16460 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16461 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.



061-00000_16462 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16463 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco"e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16464 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16465 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16466 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito pelas 

inscrições "tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e 

reverso com desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16467 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16468 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil do Barão do Rio Branco, circunscrito por 

"tesouro nacional", "Barão do Rio Branco" e reverso com 

desenho da conquista do amazonas.

061-00000_16469 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso: ao 

centro, perfil da Princesa Isabel circunscrito por "tesouro 

nacional", "Princesa Isabel" e reverso com 

desenhorepresentativo da Lei Aurea.



061-00000_16470 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getúlio Vargas

061-00000_16471 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 mil réis; anverso com 

efígie do Fernando Dias Paes Leme

061-00000_16472 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzados; anverso com 

efígie do Villa Lobos

061-00000_16473 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 mil cruzeiros; anverso 

com figura de beija-flor

061-00000_16474 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados; anverso com 

efígie do Jucelino Kubitschek

061-00000_16475 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 mil cruzeiros; anverso com 

efígie do Oswaldo Cruz

061-00000_16476 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 mil cruzados; anverso com 

efígie do Carlos Chagas

061-00000_16477 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 000 cruzeiros; anverso 

com efígie do Santos Dumont

061-00000_16478 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 mil cruzeiros; anverso com 

efígie do Câmara Cascudo

061-00000_16479 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 mil cruzeiros; anverso com 

efígie de mulher; Reverso com brasão da república

061-00000_16480 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 mil cruzeiros; anverso com 

efígie do Tiradentes

061-00000_16481 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 mil cruzeiros; anverso com 

efígie do Rui Barbosa

061-00000_16482 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso com 

efígie do Cândido Rondon

061-00000_16483 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 mil cruzados; anverso com 

efígie do Cândido Portinari

061-00000_16484 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 mil cruzeiros; anverso com 

efígie do Castelo Branco

061-00000_16485 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso com 

efígie do Pedro Álvares Cabral



061-00000_16486 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16487 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzados; anverso com 

efígie do Machado Assis

061-00000_16488 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie do Deodoro da Fonseca

061-00000_16489 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzeiros; anverso com 

efígie do D. João VI

061-00000_16490 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie da Princesa Isabel

061-00000_16491 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 mil réis; anverso com 

efígie do Saldanha Marinho

061-00000_16492 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 200 cruzados novos; anverso 

com efígie de mulher; Reverso com óleo de Pedro Bruno 

"Pátria"

061-00000_16493 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 500 cruzados novos; anverso 

com efígie do Augusto Ruschi

061-00000_16494 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1000 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie do Pedro Álvares Cabral

061-00000_16495 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

dupla efígie do Duque de Caxias

061-00000_16496 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

efígie do D. Pedro II

061-00000_16497 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

efígie do D. Pedro II

061-00000_16498 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

efígie do D. Pedro II

061-00000_16499 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados novos; anverso 

com efígie da Cecília Meirelles

061-00000_16500 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzeiros; anverso com 

efígie do Floriano Peixoto

061-00000_16501 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 100 cruzados; anverso com 

efígie do Jucelino Kubitschek



061-00000_16502 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros; anverso com 

efígie do Deodoro da Fonseca

061-00000_16503 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzeiros; anverso com 

efígie da Princesa Isabel

061-00000_16504 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzados; anverso com 

efígie do Oswaldo Cruz

061-00000_16505 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas

061-00000_16506 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marechal Deodoro da Fonseca

061-00000_16507 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 50 cruzados novos; anverso 

com efígie do Carlos Drumond de Andrade

061-00000_16508 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do D. Pedro II

061-00000_16509 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzados; anverso com 

efígie do Rui Barbosa

061-00000_16510 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getúlio Vargas

061-00000_16511 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getúlio Vargas

061-00000_16512 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getúlio Vargas

061-00000_16513 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getúlio Vargas

061-00000_16514 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getúlio Vargas

061-00000_16515 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie de D. Pedro I

061-00000_16516 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie de índio

061-00000_16517 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco



061-00000_16518 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16519 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16520 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16521 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16522 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16523 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16524 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16525 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16526 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16527 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16528 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16529 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16530 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16531 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16532 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16533 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco

061-00000_16534 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

do Barão do Marquês de Tamandaré



061-00000_16535 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

Marquês de Tamandaré

061-00000_16536 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

do Marquês de Tamandaré

061-00000_16537 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

do Marquês de Tamandaré

061-00000_16538 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

do Marquês de Tamandaré

061-00000_16539 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

do Marquês de Tamandaré

061-00000_16540 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 1 cruzeiro; anverso com efígie 

de mulher e reverso com figura da Casa da Moeda

061-00000_16541 numismática e medalhística Papel Moeda Brasil

Papel moeda; valor facial: 2 cruzeiros; anverso com 

efígie do Duque de Caxias

061-00000_16542 maquinário e utensílios Chave chave de ferro.

061-00000_16543 outros Metal

destroços não identificado de metal, referenTE - a 

guerra.

061-00000_16544 outros Metal cilindro maciço de metal dourado.

061-00000_16545 outros Objeto de madeira Objeto de madeira não identificado. Madeira escura.

061-00000_16546 outros Objeto não identificado

Cilindro de metal revestido por material na cor marrom 

com haste de metal e ponta de material na cor marrom.

061-00000_16547 outros Peça em metal

Metal retangular provido de 4 pés com 3 cavidades com 

orifício na base. JOHNSON GAS.

061-00000_16548 outros Pedaço de Madeira

Cabo de madeira talhado, extremidade inferior 

pontiaguda, extremidade superior talhado um rosto.

061-00000_16549 outros Suporte

Suporte em metal pintado de verde com três hastes, 

supõe-se que faça parte com o tripé.

061-00000_16550 paleontológico Fóssil de réptil fóssil de réptil - lagarto (?), em placa de rocha.

061-00000_16551 paleontológico Fóssil ictiológico

peixe fossilizado em placa de rocha oval seccionada em 

duas partes.



061-00000_16552 paleontológico Fossil material ósseo em placa de rocha

061-00000_16553 arqueológico Fragmentos ósseos

Fragmentos ósseos compostos por: 10 ossos da costela, 

5 ossos do braço, 3 ossos da coluna, 3 ossos da perna. 

Totalizando 21 partes.

061-00000_16554 paleontológico Réptil fossilizado Réptil fossilizado em placa de rocha

061-00000_16555 Revolução 32 Capacete

capaceTE - circular da revolução de 32 de metal pintado 

de verde.

061-00000_16556 uso doméstico Um garfo Garfo em metal com cabo com terminação arredondada

061-00000_16557 uso doméstico Hashi Par de Hashi em madeira

061-00000_16558 uso doméstico 1 Garfo Garfo em metal com cabo com terminação afilada

061-00000_16559 uso doméstico Açucareiro

Açucareiro (ferragate) em metal com tampa com duas 

alças laterais verticais com tonalidade marrom com 

elementos florais.

061-00000_16560 mobiliário Banco banco em madeira clara.

061-00000_16561 uso doméstico Bandeja

Bandeja retangular em porcelana com tonalidade 

marrom e bordas onduladas com filete preto e duas 

alças vazadas nas laterais.

061-00000_16562 uso doméstico Bomboniére

Bomboniére de cristal arredondada com o relevo 

trabalhado. Tampa em metal, orlada por desenhos 

fitomorfos. 

061-00000_16563 uso doméstico Bomboniére

bomboniére de cristal arredondada com o relevo 

trabalhado

061-00000_16564 uso doméstico Bule

Bule de louça japonesa trabalhada e pintada, em forma 

de casa, com alça e bico, sendo a tampa em forma de 

telhado.

061-00000_16565 uso doméstico Bule amarelo Bule de ágata amarelo com motivos florais.

061-00000_16566 uso doméstico Bule amarelo bule de ágata amarelo com motivos florais

061-00000_16567 uso doméstico Bule cinza Bule de ágata cinza sem o bico.

061-00000_16568 uso doméstico Bule cinza bule de ágata cinza sem o bico

061-00000_16569 uso doméstico Bule verde Bule verde com motivos florais de ágata.

061-00000_16570 uso doméstico Bule verde bule verde com motivos florais de ágata

061-00000_16571 mobiliário Cabide cabide de metal.

061-00000_16572 mobiliário Cabide Cabide em madeira e alça em metal



061-00000_16573 mobiliário Cadeira

cadeira de madeira pintada de amarelo, de 4 pés, com 

assento e encosto.

061-00000_16574 mobiliário Cadeira mini

cadeira de madeira pintada de verde, com 4 pés, 

encosto e assento de fibra vegetal trançada.

061-00000_16575 outros Caixa de fósforos

Caixa de fósforos em papel em duas peças com etiqueta 

FÓSFOROS ITU, contendo fósforos em madeira.

061-00000_16576 uso doméstico Caldeirão Caldeirão de ferro com alça.

061-00000_16577 uso doméstico Caldeirão caldeirão de ferro com alça

061-00000_16578 uso doméstico Caneca

Caneca de louça com borboleta em ambas as faces e 

alça dourada.

061-00000_16579 uso doméstico Pilão de metal

Pilão em metal,com base circular,com borda 

extrovertida,construção forjada.Ausência do socador. 

061-00000_16580 uso doméstico Cesta com suporte - para pincel

Cesta trançada com forro em tecido floral, com suporte 

em bambu cilíndrico com duas partes encaixantes preso 

ao forro contendo pincel em franjas de palha e tecido.

061-00000_16581 uso doméstico Chaleira Chaleira de ágata marrom.

061-00000_16582 uso doméstico Chaleira

Chaleira em madeira, na cor laranja, formato circular, 

com bico e a alça quebrada. Possui tampa com pega 

compacto. 

061-00000_16583 uso doméstico Chaleira

Chaleira em madeira, na cor laranja, formato circular, 

com bico e a alça quebrada. Possui tampa com pega 

compacto. 

061-00000_16584 uso doméstico Chaleira

Chaleira de ágata marrom, branco e preto. Formato 

circular, com bico e cabo. Provido de tampa com 

pegador.

061-00000_16585 maquinário e utensílios Chave chave de metal.



061-00000_16586 uso doméstico Chávena

Recipiente em cerâmica usado para ingerir chá, de forma 

semi-esférica, com base em pé circular, bojo com 

decoração de motivos florais, crisântemos e geométricos 

em alto relevo com pintura na tonalidade branca. 

Provido de utensílio que se destina a mexer.

061-00000_16587 uso doméstico Chávena

RecipienTE - em cerâmica, de forma semi-esférica, com 

base em pé circular, bojo com decoração de motivos 

florais, crisântemos, e geométricos em alto relevo com 

pintura na tonalidade branca. Provido de uma alça 

lateral em posição vertical; borda ondula, e

061-00000_16588 uso doméstico Escova de lã Par de escova de lã de madeira.

061-00000_16589 uso doméstico Faca Cabo de madeira talhada, lamina de metal lanceolada. 

061-00000_16590 uso doméstico Faca com bainha

Cabo de madeira, lamina de metal lanceolada. Bainha 

de couro. Marca TEIXA.

061-00000_16591 uso doméstico Ferro de passar

Ferro de passar roupa à carvão,base pentagonal,com 

escotilha na parte superior presa com dobradiça com 

alça em metal e falta o cabo em madeira.

061-00000_16592 uso doméstico Ferro de passar

Ferro de passar roupa à carvão,com base 

pentagonal,escotilha fixada na parte superior por 

dobradiça ,cabo em madeira e manivela na parte 

frontal. 

061-00000_16593 uso doméstico Ferro de passar

.Ferro de passar roupa à carvão,base 

pentagonal,escotilha fixada na parte superior por 

dobradiça,gancho na parte frontal , com cabo de 

madeira. 

061-00000_16594 uso doméstico Ferro de passar

Ferro de passar roupa à carvão,base 

pentagonal,escotilha fixada na parte superior por 

dobradiça,gancho na parte frontal , com cabo de 

madeira. 

061-00000_16595 uso doméstico Frigideira Objeto em metal, circular, provida de cabo.



061-00000_16596 uso doméstico Fruteira

Fruteira em metal com quatro corpos, uma base e três 

com alças presas ao redor da base por ganchos.

061-00000_16597 uso doméstico Funil Funil de metal para encher lingüiça.

061-00000_16598 uso doméstico Gancho gancho de metal.

061-00000_16599 outros Garrafa Garrafa de vidro com motivos geométricos e fitomorfos.

061-00000_16600 outros Garrafa

Garrafa japonesa, de louça, de formato zoomorfo, 

pintado de marrom e verde, com escrita em japonês.

061-00000_16601 uso doméstico Kanga e balde

Kanga:suporte de madeira com 2 ganchos de metal para 

carregar 1 balde de cada lado. Junto um balde de metal 

com alça.

061-00000_16602 uso doméstico Leiteira de cobre Leiteira de cobre com tampa.

061-00000_16603 uso doméstico Leiteira de cobre leiteira de cobre com tampa

061-00000_16604 maquinário e utensílios Maçaneta

maçaneta de porta de metal prata, talhado em motivos 

geométricos.

061-00000_16605 uso doméstico Panela Panela de metal dourado com cabo de madeira.

061-00000_16606 uso doméstico Chaleira de ferro

Chaleira em ferro, circular, com bico e alça e inscrições: 

"Holcroft nº3/0-21/2 TTS".

061-00000_16607 uso doméstico Panela de ferro

panela de ferro com três pés usada duranTE - a 

escravidão

061-00000_16608 uso doméstico Pilão

Pilão e mão de pilão, em madeira. Etiqueta com 

inscrição: ÍNDIOS KAIWÁ.

061-

00000_16609.01 uso doméstico Pires

Pires de porcelana branca, orlada por filetes em 

dourado.

061-00000_16610 uso doméstico Pires de pordelana pintada de prateado.

pires de pordelana pintada de prateado na parTE - 

superior com o centro dourado. ParTE - inferior na cor 

branca.

061-00000_16611 uso doméstico Ponta de garfo ponta de garfo de metal, sem cabo para uso em roça.

061-00000_16612 maquinário e utensílios Ponta de picareta picareta de metal sem cabo.



061-00000_16613 uso doméstico Porta-doce

Martelinna.Porta doce em alumínio em forma de cesto, 

com alça e gaveta de 2 divisória, Provido de cavalete .

061-00000_16614 uso doméstico Balde de ferro

Balde de metal com alça e tampa presa a mesma por 

corrente usado para transporte de leite. 

061-00000_16615 uso doméstico Prato

Prato em louça com decoração de motivo fitomórfo em 

tonalidade rosa, azul e verde (Lembrança da Figueira)

061-00000_16616 uso doméstico Prato de louça

Prato de louça branca com as bordas douradas com 

motivos fitomorfos e um brasão também dourado ao 

centro. No verso do prato há a inscrição: "WEDGWOOD - 

BONE - CHINA - MADE IN ENGLAND".

061-00000_16617 uso doméstico Prato de louça

prato de louça branca com as bordas douradas com 

motivos fitomorfos e um brasão também dourado ao 

centro. No verso do prato há a inscrição: "WEDGWOOD - 

BONE - CHINA - MADE IN ENGLAND".

061-00000_16618 uso doméstico Prato de louça comemorativa

Prato de louça branco com borda dourada com brasão da 

família FLUMIGNANO

061-00000_16619 uso doméstico Prato de louça comemorativa

prato de louça branco com borda dourada com brasão da 

família FLUMIGNANO

061-00000_16620 maquinário e utensílios Prensa

prensa de 2 placas de madeira transpassadas por hasTE - 

de metal.

061-00000_16621 maquinário e utensílios Roca

roca em madeira clara sustentada por três pés, roda com 

4 aros, corpo retangular, 1 carretel de linha transpassado 

por um roleTE - e sustentado por trave de madeira, com 

pedal.

061-00000_16622 cultura popular Rudilha

Adorno usado na cabeça para transportar baldes, bacias. 

Tecido torcido e envolto por tecido verde.

061-00000_16623 maquinário e utensílios Semeadeira

semeadeira de madeira, com inscrição na lateral em azul 

SU.

061-00000_16624 uso doméstico Taça

Taça de madeira com rachadura na lateral que vai da 

borda até o cabo.



061-00000_16625 uso doméstico Taça

Taça de cristal lapidada à mão com girandolas com 

motivos fitomorfos.

061-00000_16626 uso doméstico Taça

Taça de cristal lapidada à mão com girândolas com 

motivos fitomorfos.

061-00000_16627 uso doméstico Tampa da bomboniere

tampa de metal com decoração em relevo e a inscrição 

"Dulce" ao centro.

061-00000_16628 uso doméstico Tampa da bomboniére

tampa de metal com decoração em relevo e a inscrição 

"Dulce" ao centro.

061-00000_16629 uso doméstico Tampa de terrina

Tampa de terrina em louça em tonalidade branca com 

puxador e decoração de motivo fitomórfo.

061-00000_16630 uso doméstico Tapete - português

Tapete de algodão branco trançado, com borda de 

tecido vermelho com motivos florais em branco.

061-00000_16631 uso doméstico Toalha

toalha de tecido bege com bordados coloridos em 

motivos florais. Forro de tecido vinho.

061-00000_16632 uso doméstico Toalha

Toalha de tecido de algodão na cor branca com riscos 

azuis, com motivos florais pintados com contorno em 

linha dourada, detalhes em fio dourado.

061-00000_16633 equipamento industrializado Torrado de café

torrador de café de metal, em duas partes de formato 

circular.

061-00000_16634 uso doméstico Travessa

Travessa platiforme de metal pintado de azul com 

desenhos de motivos florais na face interior. Borda 

vazada em motivos geométricos.

061-00000_16635 uso doméstico Travessa Travessa de madeira esculpida com 4 asas.

061-00000_16636 uso doméstico Cálice porta ovo 

Cálice em branco, com borda em azul e filete em 

dourado, base circular em dourado e bojo com imagem 

da Nossa Senhora Aparecida.

061-

00000_16637.01 uso doméstico Xícara de porcelana pintada de dourado

Xícara de porcelana pintada em dourado na parte 

interna, alça e base. Prateada na externa. 

061-00000_16638 documento textual Ingressos

Ingresso em papel retangular em tonalidade rosa, 

laranja, cinza, preto e branco da Japan World Exposition 

Osaka, 1970 Expo'70 Mar.15 - Sept. 13 '70



061-00000_16639 uso pessoal Adorno

pingente - de metal em formato de gravata borboleta, 

com detalhes geométricos em alto relevo.

061-00000_16640 uso pessoal Anel

anel de prata, liso, ajustável. Doado por Antonio 

Castilho.

061-00000_16641 armamentos e munição Bainha bainha de couro para canivete, sem caniveTE -

061-00000_16642 uso pessoal Bengala

bengala de madeira escura, afunilada, na parTE - 

superior em semi-circulo, com madeira clara 

intercalando com a escura.

061-00000_16643 uso pessoal Bengala

bengala de bambu com ponta superior de pata de 

animal.

061-00000_16644 uso pessoal Bengala

bengala de madeira escura com ponta superior de metal 

prata esculpido no formato de cabeça de cavalo.

061-00000_16645 uso pessoal Bengala

bengala de madeira talhada com ponta superior curva 

de metal com aplique de metal de trevo.

061-00000_16646 uso pessoal Bolsa

bolsa de coité com sementes e fios de algodão preto e 

vermelho, alça de fibra vegetal.

061-00000_16647 outros Bordado

Bordado de fio de lã na cor creme, formato circular, com 

babado na borda inferior e 3 botões de plástico na cor 

creme.

061-00000_16648 uso pessoal Boton

boton quadrado de metal dourado, com correnTE - e 

tarraxa. Doado por Antonio Castilho.

061-00000_16649 uso pessoal Boton

39 botons de metal pintado de azul claro e escuro com 

escrita Partido SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD em alto 

relevo.

061-00000_16650 uso pessoal Boton

1 boton de metal dourado pintada de azul claro e escuro 

com escrita PSD - PLINIO em alto relevo.

061-00000_16651 uso pessoal Broche

broche de metal dourado no formato de vassoura. 

Doado por Fernando Fonseca.

061-00000_16652 uso pessoal Cachimbo

cachimbo provido de fornilho de madeira e aspirador de 

madeira pintada de preto. Doado por Manoel M. 

Rodrigues.



061-00000_16653 uso pessoal Cachimbo

cachimbo provido de fornilho de madeira escura e lisa, e 

aspirador de madeira clara.

061-00000_16654 uso pessoal Cachimbo

cachimbo de porcelana, com bojo pintado de paisagem 

fitomorfa e zoomorfa com tampa. Cachimbo modelo 

Alemão.

061-00000_16655 uso pessoal Cachimbo

cachimbo de porcelana, com bojo pintado com figuras 

humanas e castelo ao fundo, escrita LAHENGRINS 

ABSCHIED. Cachimbo modelo Alemão.

061-00000_16656 uso pessoal Cachimbo cachimbo de bambu, provido de fornilho e aspirador.

061-00000_16657 maquinário e utensílios Caneta esferográfica

caneta estereográfica de estrutura de metal e plástico 

preto.

061-00000_16658 maquinário e utensílios Caneta tinteira

caneta tinteira de corpo de plástico vermelho e tampa de 

metal.

061-00000_16659 maquinário e utensílios Caneta tinteira

caneta tinteira de corpo de plástico preto e tampa de 

metal.

061-00000_16660 maquinário e utensílios Caneta tinteiro

caneta tinteiro na cor preta com listras rajadas na cor 

prata

061-00000_16661 maquinário e utensílios Caneta tinteiro

caneta tinteiro na cor preta com listras rajadas na cor 

prata

061-00000_16662 armamentos e munição Canivete

caniveTE - dobrável de cabo de metal pintado de preto, 

lamina de metal.

061-00000_16663 armamentos e munição Canivete

caniveTE - dobrável de metal, cabo com escrita BEST 

PATENT KNIFE com desenhos florais, lamina de metal.

061-00000_16664 indumentária Capa religiosa capa sem manga de tecido na cor roxa e vermelha.

061-00000_16665 documento textual Carteira nacional de habilitação carteira nacional de habilitação do Luiz de Souza Leão.

061-00000_16666 documento textual Carteira nacional de habilitação [Luiz de Souza Leão] carteira nacional de habilitação do Luiz de Souza Leão.



061-00000_16667 indumentária Xale Português

Tecido preto com motivos fitomorfos, florais e 

zoomorfos. Com franja em duas das extremidades na cor 

marrom e nas outras duas extremidades na coloração 

preta. 

061-00000_16668 outros Chicote

Chicote de talas de fibra vegetal e fio plástico nas cores 

verde e rosa, traçados com extremidade inferior de 

couro. Ponta superior de pata de animal com Lâmina.

061-00000_16669 outros Chicote

Chicote de talas de fibra vegetal e fio plástico nas cores 

vermelha, branco, verde e rosa, traçados com 

extremidade inferior de couro. Ponta superior de pata de 

animal com Lâmina.

061-00000_16670 outros Chicote

Chicote de talas de fibra vegetal e fio plástico branco, 

traçados com perda da extremidade inferior de couro. 

Ponta superior de pata de animal com Lâmina.

061-00000_16671 maquinário e utensílios Porta-tinteiro

Conjunto tinteiro com porta tinta em vidro com tampa de 

metal e suporTE - em rocha.

061-00000_16672 maquinário e utensílios Porta-tinteiro

Conjunto tinteiro com porta tinta em vidro com tampa de 

metal e suporTE - em rocha.

061-00000_16673 uso doméstico Copo copo de vidro trabalhado.

061-00000_16674 uso doméstico Copo Copo em metal em formato piriforme.

061-00000_16675 maquinário e utensílios Esquadro esquadro triangular de madeira, sem numeração.

061-00000_16676 maquinário e utensílios Estojo de compassos

estojo de madeira com jogo de compassos e peças para 

os mesmos, totalizando 8 peças (4 peças e 4 

compassos), adesivo colado na face exterior (tampa). 

Foto de dois japoneses, um sentado numa cadeira e 

outro de pé ao seu lado.

061-00000_16677 maquinário e utensílios Furador furador de metal pintado de preto de 2 furos.

061-00000_16678 documento textual Ingresso

Ingresso em papel retangular em tonalidade verde, 

rosa, laranja, azul e branco da Japan World Exposition 

Expo'70 Ticket Adult Mar.15 - Sept. 13 '70



061-00000_16679 uso pessoal Isqueiro

isqueiro de metal dourado, falta parTE - que acende, 

com escrita ICAL, RIO SUL.

061-00000_16680 uso pessoal Isqueiro

isqueiro de metal prata, com escrita M. REG. LACI, 

ESPECIAL, IND. BRAS.

061-00000_16681 uso pessoal Isqueiro

isqueiro de metal prata, com escrita M. REG. LACI, 

ESPECIAL, IND. BRAS.

061-00000_16682 outros Lã 2 lã na cor preta trançado com miçanga branca.

061-00000_16683 outros Lança perfume

Lança perfume metálico em formato cilíndrico. Carimbos 

em alto relevo LANÇA PERFUME, RODO, PRIVILEGIADO 

e COMPANHIA CHIMICA, RHODIA BRAZILEIRA, SANTO 

ANDRÉ.

061-00000_16684 uso pessoal Lenço

Lenço em seda japonês em tonalidade rosa com 

decoração em tonalidade branca, azul e amarelo 

(técnica tai - daí)

061-00000_16685 uso pessoal Lenço lenço branco de tecido de algodão com iniciais LSL.

061-00000_16686 uso pessoal Lenço

lenço português de tecido laranja com borda marrom, 

motivos florais e geométricos coloridos.

061-00000_16687 mobiliário Mala baú

mala de couro com fechaduras em metal, com alça de 

tecido, sem chave.

061-00000_16688 mobiliário Mala baú

mala baú em madeira revestido de couro, com 2 alças 

de metal nas laterais, fechadura, sem chave.

061-00000_16689 uso pessoal Maleta

maleta em lona e couro vermelha, utilizada pela 

primeira parteira de Tupã

061-00000_16690 uso pessoal Maleta

maleta em lona e couro vermelha, utilizada pela 

primeira parteira de Tupã

061-00000_16691 indumentária Manta portuguesa

manta de tecido preto com franja nas laterais na cor 

preta.

061-00000_16692 equipamento industrializado Câmera fotográfica

Caixa de plástico, em formato quadrangular, lenTE - 

plástica na extremidade distal, botão disparador do 

obturador e alça. Contém a inscrição: Tekinha.

061-00000_16693 maquinário e utensílios Mata borrão mata borrão de madeira talhada.

061-00000_16694 maquinário e utensílios Mata-borrão mata-borrão em madeira e feltro branco.



061-00000_16695 maquinário e utensílios Mata-borrão mata-borrão em madeira e feltro branco.

061-00000_16696 uso pessoal Navalha

navalha (dobrável) de estrutura de madeira pintada de 

vermelha e lamina de metal.

061-00000_16697 uso pessoal Navalha

navalha (dobrável) de estrutura de plástico bege com 

desenho de 2 homens, um de frenTE - de para o outro 

com inscrição KOBAR abaixo, lamina de metal. Com capa 

de plástico envelhecido.

061-00000_16698 maquinário e utensílios Porta-papel

objeto de metal dourado envelhecido com porta papel 

em formato de castelo, porta pena, orifício para poTE - 

de tina e abridor de cartas.

061-00000_16699 uso pessoal Óculos

óculos de estrutura de metal prata com hastes de metal 

e lenTE - de vidro.

061-00000_16700 uso pessoal Óculos

óculos de estrutura de metal prata com detalhes 

geométricos em baixo relevo, com hastes de metal e 

plástico marrom, e lenTE - de vidro.

061-00000_16701 uso pessoal Óculos

óculos de estrutura de metal dourado com detalhes 

geométricos em baixo relevo, hastes de metal e plástico 

marrom, e lenTE - de vidro. Com caixa de metal 

revestido de papel verde. Marca ÓTICA IDEAL.

061-00000_16702 instrumentos musicais Palheta palheta de plástico colorido.

061-00000_16703 instrumentos musicais Palheta palheta de plástico nas cores vermelho, laranja e bege.

061-00000_16704 documento textual Papel de carta [de Luiz de Souza Leão] papel de carta pautado e timbrado de Luiz de Souza Leão

061-00000_16705 documento textual Papel de carta [de Luiz de Souza Leão] papel de carta pautado e timbrado de Luiz de Souza Leão

061-00000_16706 documento textual Papel timbrado

papel timbrado com a inscrição "Luiz de Souza Leão - 

Tupan".

061-00000_16707 documento textual Papel timbrado

papel timbrado com a inscrição "Luiz de Souza Leão - 

Tupan".

061-00000_16708 uso pessoal Par de abotoadura abotoadura oval de metal dourado.



061-00000_16709 documento textual Conteúdo arquivístico

Pasta porta documentos, cartas e afins, de papel 

revestido externamente por tecido preto aveludado,com 

detalhes de motivos fitomorfos na capa; revestido 

internamente com tecido vermelho.

061-00000_16710 uso pessoal Pente de cabelo

penTE - de cabelo de plástico de 4 dentes, laranja, 

detalhes geométricos vazados e miçangas.

061-00000_16711 uso pessoal Piteira piteira para cigarros de madeira escura e clara.

061-00000_16712 maquinário e utensílios Porta-baralho

porta baralho de couro com impressão de ferradura, com 

37 cartas de baralho.

061-00000_16713 uso pessoal Porta-cachimbo

porta cachimbo de madeira lisa, com 1 apoio para 

cachimbo.

061-00000_16714 uso pessoal Porta-cachimbo

porta cachimbo de madeira talhada, com 1 apoio para 

cachimbo.

061-00000_16715 uso pessoal Porta-cachimbo

porta cachimbo de madeira lisa, com 5 apoios para 

cachimbo.

061-00000_16716 outros Porta-documento

Porta documentos de fio de algodão em duas cores 

trançados. Interior revestido de tecido na cor vinho.

061-00000_16717 maquinário e utensílios Porta-fumo

porta fumo de madeira com correnTE - de metal preso a 

um toco de madeira como tampa. Com fumo dentro.

061-00000_16718 uso pessoal Relógio de bolso

relógio de bolso da marca LANCO - 17 JEWELS, dourado 

com números e ponteiros dourados, estrutura de metal e 

vidro, com correnTE -Doado por Antonio Castilho.

061-00000_16719 uso pessoal Relógio de bolso

relógio de bolso em metal de cor prata com correnTE - e 

presilha dourada, com estojo

061-00000_16720 uso pessoal Relógio de bolso

relógio de bolso em metal de cor prata com correnTE - e 

presilha dourada, com estojo.

061-00000_16721 uso pessoal Relógio de pulso

relógio de pulso de metal da marca MENY, com 

brilhantes.

061-00000_16722 outros Sino sino de metal.



061-00000_16723 uso pessoal Sombrinha

sombrinha japonesa de hastes de bambu e tecido branco 

pintado com motivos florais, cabo de bambu.

061-00000_16724 uso pessoal Sombrinha

Sombrinha estilo japonesa com hasTE - em bambu, 

sombrinha em tecido com decoração de motivo 

fitomórfo em tonalidade rosa verde e branco e bambu.

061-00000_16725 outros Souvenir

Souvenir da Japan World Exposition 1970 em papel 

retangular em tonalidade azul branco, preto e vermelho.

061-00000_16726 outros Stéréoscope

Estrutura de madeira, com vidro e dois espaços para os 

olhos.

061-00000_16727 uso doméstico Toalha

toalha russa de tecido com detalhes em lã rosa e franja 

de renda na cor roxa.

061-00000_16728 veículos Bicicleta

bicicleta de madeira, provido de 2 rodas de madeira, 

guidão de ferro na vertical e celim revestido de tecido 

preto.

061-00000_16729 zoologia Animais em álcool

59 vidros com animais conservados em álcool: feto de 

porco, lagosta, feto de cabrito, ovo de cobra, cobras: 4 

coral, cega, parelheira, cipó, surucucu, d'água, vidro, 

sucuri (filhote), dorme , caiçara, muçurana, 2 jararaca, 

falsa coral, 5 NI, coral olho ve

061-00000_16730 zoologia Tartaruga marinha - Animais taxidermizados Tartaruga taxidermizada de forma artística.

061-00000_16731 zoologia Cervo asiático

Filhote de cervo, pêlo na cor bege com pontos brancos. 

Cabeça com orelhas ausentes. Patas quebradas.

061-00000_16732 zoologia Casa de João de Barro Casa de João de Barro fixada em madeira.

061-00000_16733 zoologia Chocalho de cobra ponta do rabo da cobra.

061-00000_16734 zoologia Anta (Osso do crânio) Crânio de anta, provido de arcada dentária.

061-00000_16735 zoologia Peixe (taxidermia)

Peixe Baiacu taxidermizado com olho de vidro sobre base 

de carapaça de ouriço.

061-00000_16736 zoologia Pele Pele de cobra.



061-00000_16737 zoologia Pele Pele de suçuarana.

061-00000_16738 zoologia Pele Pele de queixada.

061-00000_16739 zoologia Pele de animal Pele de Jaguatirica.

061-00000_16740 zoologia Vértebra de Baleia Vértebra de baleia, gasta.

061-00000_16741 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Maximiliano Lemos; 

Valor facial: 2,80; Cor rosa, marrom . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16742 filatelia Selo Suécia

Selo vertical, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 10 ore; Cor azul . Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16743 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de igreja e cruzeiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, amarelo, cinza . Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16744 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de igreja e cruzeiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, amarelo, cinza . Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16745 filatelia Selo Republique de Côte-D'Ivoire

Selo vertical, denteado; Efígie do presidente - 

Houphouet Bougny; Valor facial: 25 f; Cor marrom . 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16746 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie do a república; Valor 

facial: 0,30; Cor verde . Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-00000_16747 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão com duas 

imagens zoomorfas; Valor facial: 0,05; Cor azul, 

vermelho . Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_16748 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie de figura humana; Valor 

facial: 0,80; Cor verde . Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_16749 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão com duas 

imagens zoomorfas; Valor facial: 0,05; Cor azul, 

vermelho . Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_16750 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_16751 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_16752 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_16753 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado;Imagem da bandeira americana; 

Valor facial: 15 c; Cor azul, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16754 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado;Imagem de carros; Valor facial: 

35 cts; Cor vermelho, laranja, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16755 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Washington Luiz; Valor 

facial: 1,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16756 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão com barco; 

Valor facial: 0,30; Cor azul, vermelho . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16757 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Nossa Senhora e 

Menino Jesus; Valor facial: 20 cts; Cor ocre, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_16758 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Morro do Castelo; 

Valor facial: 1,80; Cor azul, marrom, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16759 filatelia Selo Republique de Côte-D'Ivoire

Selo vertical, denteado; Imagem da ponte - D' Abidjan; 

Valor facial: 20 f; Cor preto, azul . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16760 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de igreja e montanha; 

Valor facial: 1,00; Cor roxo, verde . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16761 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de Saint-Remy; 

Valor facial: 50 F; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Les Antiques

061-00000_16762 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

0,70; Cor marrom, verde . Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16763 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sistema solar; Valor 

facial: 1,30; Cor azul, amarelo. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Homenagem ao Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico

061-00000_16764 filatelia Selo Turquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de refinaria; Valor 

facial: 30; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16765 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com harpa; 

Valor facial: 1,80; Cor laranja, azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Natal

061-00000_16766 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com harpa; 

Valor facial: 1,80; Cor laranja, azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Natal



061-00000_16767 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com harpa; 

Valor facial: 1,80; Cor laranja, azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Natal

061-00000_16768 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com harpa; 

Valor facial: 1,80; Cor laranja, azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Natal

061-00000_16769 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com harpa; 

Valor facial: 1,80; Cor laranja, azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Natal

061-00000_16770 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com harpa; 

Valor facial: 1,80; Cor laranja, azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Natal

061-00000_16771 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de igreja e montanha; 

Valor facial: 1,00; Cor roxo, verde . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16772 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão e figuras 

humanas ao fundo; Valor facial: 1,10; Cor azul, 

vermelho, marrom . Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16773 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

1,20; Cor vermelho. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - República

061-00000_16774 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

1,20; Cor vermelho. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - República

061-00000_16775 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra



061-00000_16776 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16777 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16778 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16779 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16780 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16781 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16782 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16783 filatelia Selo Suécia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

30; Cor azul . Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_16784 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra



061-00000_16785 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16786 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16787 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16788 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16789 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16790 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16791 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16792 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16793 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16794 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra



061-00000_16795 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16796 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16797 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16798 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16799 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16800 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16801 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16802 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16803 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16804 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra



061-00000_16805 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16806 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16807 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão de Dom 

Henrique; Valor facial: 1 esc; Cor marrom, azul, amarelo, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_16808 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 60 

c; Cor ocre. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_16809 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado;Imagem da bandeira americana; 

Valor facial: 15 c; Cor azul, vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16810 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado;Imagem da bandeira americana; 

Valor facial: 15 c; Cor azul, vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16811 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16812 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16813 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Cifra



061-00000_16814 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 50 cts; Cor ocre. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16815 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 50 cts; Cor ocre. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16816 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 50 cts; Cor ocre. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16817 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 50 cts; Cor ocre. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16818 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 50 cts; Cor ocre. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16819 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 50 cts; Cor ocre. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16820 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 50 cts; Cor ocre. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16821 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16822 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16823 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 30 cts; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16824 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 30 cts; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra



061-00000_16825 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 30 cts; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16826 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 30 cts; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16827 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 40 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16828 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 40 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16829 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 25 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_16830 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - ECT

061-00000_16831 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - ECT

061-00000_16832 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - ECT

061-00000_16833 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - ECT



061-00000_16834 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - ECT

061-00000_16835 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - ECT

061-00000_16836 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - ECT

061-00000_16837 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - ECT

061-00000_16838 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Profissoes

061-00000_16839 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Profissoes

061-00000_16840 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-00000_16841 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de salineiro; Valor 

Facial: 7,00; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-00000_16842 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16843 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16844 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16845 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16846 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16847 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura



061-00000_16848 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16849 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16850 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16851 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16852 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16853 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura



061-00000_16854 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16855 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16856 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16857 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16858 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 4,00; 

Cor laranja, violeta. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16859 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 1,00; 

Cor magenta. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Tipo Gravura

061-00000_16860 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 1,00; 

Cor magenta. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura



061-00000_16861 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 1,00; 

Cor magenta. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_16862 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 1,00; 

Cor magenta. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Tipo Gravura

061-00000_16863 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 1,00; 

Cor magenta. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Tipo Gravura

061-00000_16864 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 1,00; 

Cor magenta. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Tipo Gravura

061-00000_16865 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 1,00; 

Cor magenta. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Tipo Gravura

061-00000_16866 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 2,00; 

Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tipo Gravura

061-00000_16867 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 2,00; 

Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tipo Gravura



061-00000_16868 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina em 

primeiro plano, e figuras ao fundo, tematizando o 

Carnaval do Rio de Janeiro; Valor facial: 10 centavos; Cor 

bege, rosa, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Ano Internacional do Turis

061-00000_16869 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - Canadá

061-00000_16870 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - Canadá

061-00000_16871 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - Canadá

061-00000_16872 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - Canadá

061-00000_16873 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - Canadá

061-00000_16874 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - Canadá

061-00000_16875 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - Canadá



061-00000_16876 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Brasão de Santa 

Cruz do Sul; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 1ª 

Exposiçao Nacional do Fumo (Santa Cruz - RS)

061-00000_16877 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Brasão de Santa 

Cruz do Sul; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 1ª 

Exposiçao Nacional do Fumo (Santa Cruz - RS)

061-00000_16878 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Brasão de Santa 

Cruz do Sul; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 1ª 

Exposiçao Nacional do Fumo (Santa Cruz - RS)

061-00000_16879 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Marechal Rondon com 

desenho de cocar indígena e mapa do Brasil ; Valor 

facial: 30; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Centenário do Nascimento do 

Marechal Cândido Rondon

061-00000_16880 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígies de João e Josefina 

Carlota; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Visita 

dos Graos-Duques de Luxemburgo Joao e Josefina 

Carlota

061-00000_16881 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígies de João e Josefina 

Carlota; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Visita 

dos Graos-Duques de Luxemburgo Joao e Josefina 

Carlota



061-00000_16882 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígies de João e Josefina 

Carlota; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Visita 

dos Graos-Duques de Luxemburgo Joao e Josefina 

Carlota

061-00000_16883 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pedra água 

marinha; Valor facial: 1,30; Cor verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Pedras 

Preciosas - Portucalle 77 Exposiçao Filatélica do Porto

061-00000_16884 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Círculo estilizado; 

Valor Facial: 30 cruzeiros; Cor rosa. Franquia isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Bienal de Sao Paulo

061-00000_16885 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe; Valor 

facial: 5 centavos; Cor cinza. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 2º Centenário de Piracicaba

061-00000_16886 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de cacho de 

uva; Valor Facial: 40 cts; Cor vinho. Franquia isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Festa da Uva RS

061-00000_16887 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de barco; Valor Facial: 

1,30; Cor azul, amarelo, vinho. Franquia isolada; Provido 

de Carimbo de porte - Dia do Selo

061-00000_16888 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha da Inglaterra 

Elizabeth II; Valor Facial: 70 cts; Cor azul, marrom, 

preto. Franquia isolada; Provido de Carimbo de porte -

061-00000_16889 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas e trevo; Valor facial: 5 centavos; Cor verde, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Dia Nacional dos Clubes



061-00000_16890 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina em 

primeiro plano, e figuras ao fundo, tematizando o 

Carnaval do Rio de Janeiro; Valor facial: 10 centavos; Cor 

bege, rosa, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Ano Internacional do Turis

061-00000_16891 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Julio Bueno Brandão; 

Valor facial: 2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Centenário de Julio Bueno Brandao

061-00000_16892 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave e antena; Valor 

facial:10 cts; Cor rosa e cinza . Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Criaçao do Ministério das 

Comunicaçoes

061-00000_16893 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada e inscrição 

"IMPA" ; Valor facial: 5 cts; Cor azul, preto e branco. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 6º 

Colóquio Brasileiro de Matemática de Poços de Caldas

061-00000_16894 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de brasão ; Valor 

facial: 60 cruzeiros; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Centenário da Agencia 

Postal Telegráfica de Laguna - SC

061-00000_16895 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Capitão-Mor 

Antonio Correia Pinto A. Lages; Valor facial: 30 cruzeiros; 

Cor vermelho . Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Bicentenário da Chegada do Capitao-Mor Antonio 

Correia Pinto A. Lages



061-00000_16896 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Capitão-Mor 

Antonio Correia Pinto A. Lages; Valor facial: 30 cruzeiros; 

Cor vermelho . Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Bicentenário da Chegada do Capitao-Mor Antonio 

Correia Pinto A. Lages

061-00000_16897 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Capitão-Mor 

Antonio Correia Pinto A. Lages; Valor facial: 30 cruzeiros; 

Cor vermelho . Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Bicentenário da Chegada do Capitao-Mor Antonio 

Correia Pinto A. Lages

061-00000_16898 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocha; Valor facial: 

10,00; Cor rosa . Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - IV Jogos Pan Americanos SP

061-00000_16899 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da pesca da baleia ; 

Valor facial: 12,00; Cor preto,amarelo,azul, verde, 

marrom,e branco. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Série Pinturas do Rio de Janeiro do séc. XVIII

061-00000_16900 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da pesca da baleia ; 

Valor facial: 12,00; Cor preto,amarelo,azul, verde, 

marrom,e branco. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Série Pinturas do Rio de Janeiro do séc. XVIII

061-00000_16901 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ave Uirapuru; 

Valor facial: 0,20; Cor marrom, verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16902 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira do Brasil; 

Valor facial: 10 cts; Cor amarelo, verde, preto, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Dia da 

Bandeira Nacional



061-00000_16903 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de fuzileiro naval; 

Valor facial: 2,00; Cor azul, vermelho, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16904 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de jogador de futebol e 

globo terrestre ao fundo; Valor facial: 10,00; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Bi-

Campeonato Mundial de Futebol 1952

061-00000_16905 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de homem sobre 

cavalo e jornal; Valor facial: 0,50; Cor laranja, roso, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - O 

Estado de S. Paulo

061-00000_16906 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiros; Valor 

facial: 10 cts; Cor marrom, verde, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Jockey Club

061-00000_16907 filatelia Selo

Selo horizontal, denteado; Imagem do mapa do Brasil; 

Valor facial: 5 cts; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Dia do Reservista

061-00000_16908 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 22ª Reuniao 

do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-00000_16909 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 22ª Reuniao 

do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-00000_16910 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mandala; Valor 

facial: 5,00; Cor azul, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - III Festival de Artes e Cultura 

Negra e Africana



061-00000_16911 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de aquarela com 

figuras africanas de Debret; Valor facial: 30 cts; Cor azul, 

amarelo, preto, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Viagem Pitoresca e histórica ao Brasil 

1970

061-00000_16912 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de três pingentes 

circulares; Valor facial: 5 centavos; Cor azul, amarelo, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Natal

061-00000_16913 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Brasão de Santa 

Cruz do Sul; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 1ª 

Exposiçao Nacional do Fumo (Santa Cruz - RS)

061-00000_16914 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Brasão de Santa 

Cruz do Sul; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - 1ª Exposiçao Nacional do Fumo (Santa Cruz - RS)

061-00000_16915 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Brasão de Santa 

Cruz do Sul; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - 1ª Exposiçao Nacional do Fumo (Santa Cruz - RS)

061-00000_16916 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada de mulher 

segurando flores e globo; Valor facial: 3,30; Cor marrom, 

azul, rosa, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Ano Internacional da Mulher

061-00000_16917 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Leôncio Correia; Valor 

facial: 35 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Centenário Natalício de Leôncio 

Correia



061-00000_16918 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de carro tematizando a 

economia de combustível; Valor facial: 0,70; Cor azul, 

vermelho, preto, verde, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Preservaçao de 

Recursos Econômicos

061-00000_16919 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de carro tematizando a 

economia de combustível; Valor facial: 0,70; Cor azul, 

vermelho, preto, verde, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Preservaçao de 

Recursos Econômicos

061-00000_16920 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem do escudo do 

Colégio São Luiz; Valor facial: 10 cts; Cor azul, vermelho, 

dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Colégio Sao Luiz

061-00000_16921 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Duque de Caxias sobre 

mapa do Brasil; Valor facial: 20 cts; Cor verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Semana 

do Exército

061-00000_16922 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de três figuras 

masculinas e brasão; Valor facial: 5 cts; Cor preto, 

amarelo, azul, verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Aniversário de Cuiabá - 

MT

061-00000_16923 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de três figuras 

masculinas e brasão; Valor facial: 5 cts; Cor preto, 

amarelo, azul, verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Aniversário de Cuiabá - 

MT



061-00000_16924 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de máquina e 

figuras humanas tematizando a central de triagem; 

Valor facial: 2,50; Cor cinza, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 10 Anos da ECT

061-00000_16925 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem trem sobre trilho; 

Valor facial: 50 cruzeiros; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário da Estrada de 

Ferro de Santos a Jundiaí

061-00000_16926 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ave Uirapuru; 

Valor facial: 0,20; Cor marrom, verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16927 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de prédio e 

composição ornamental; Valor facial: 5 cts; Cor laranja, 

bege. Provido de carimbo de porte - Inauguraçao da 

Fabrica de Papel moeda

061-00000_16928 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de prédio e 

composição ornamental; Valor facial: 5 cts; Cor laranja, 

bege. Provido de carimbo de porte - Inauguraçao da 

Fabrica de Papel moeda

061-00000_16929 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de borboleta; Valor 

facial: 20 cts; Cor azul, amarelo, preto. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16930 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da academia 

imperial de Belas Artes; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor 

marrom. Provido de carimbo de porte - Missao Artística 

Francesa

061-00000_16931 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da academia 

imperial de Belas Artes; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor 

marrom. Provido de carimbo de porte - Missao Artística 

Francesa



061-00000_16932 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da academia 

imperial de Belas Artes; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor 

marrom. Provido de carimbo de porte - Missao Artística 

Francesa

061-00000_16933 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da academia 

imperial de Belas Artes; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor 

marrom. Provido de carimbo de porte - Missao Artística 

Francesa

061-00000_16934 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de D. Pedro I; Valor 

facial: 1,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Coroaçao de D. Pedro I

061-00000_16935 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_16936 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_16937 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_16938 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado;Efígie de Winston L.S. 

Churchill; Valor facial: 20 cruzeiros; Cor cinza azulado. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - In 

Memoriom a Winston L.S. Churchill

061-00000_16939 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado;Efígie de John F. Kennedy; 

Valor facial: 100,00; Cor cinza azulado. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - In Memoriom a John F. 

Kennedy



061-00000_16940 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de D. Pedro I; Valor facial: 

0,70; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Sesquicentenário de Nascimento de D. Pedro I

061-00000_16941 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Francisco Braga; Valor 

facial: 5 centavos; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário do Nascimento 

do Maestro Francisco Braga

061-00000_16942 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Almirante - Barroso; 

Valor facial: 60 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 150º Aniversário do AlmiranTE - 

Barroso

061-00000_16943 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ruben Dario ; Valor 

facial:100 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Cinquentenário da MorTE - 

do Poeta Nicaraguense Ruben Dario

061-00000_16944 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Zalman Shazer; Valor 

facial: 100 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Visita do PresidenTE - de Israel, 

Zalman Shazer

061-00000_16945 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de espiral com mapa 

da América; Valor facial: 1,10; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Seminário 

Interamericano de Orçamento

061-00000_16946 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de brasão; Valor 

facial: 1,20; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 1º Centenário de Botucatu

061-00000_16947 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas árvores; 

Valor facial: 0,70; Cor verde, azul, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Festa Anual da 

Árvore - Semana Florestal



061-00000_16948 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Severino Neiva; Valor 

facial: 8 cruzeiros; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Vultos Célebres

061-00000_16949 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-00000_16950 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias; Valor 

facial: 2,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16951 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias; Valor 

facial: 2,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16952 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias; Valor 

facial: 2,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16953 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie do Imperador Augustus; 

Valor facial: 10; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_16954 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial: 0,70; Cor preto. Franquia isolada. Provida 

de carimbo de porte - - Série Profissoes

061-00000_16955 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de D. João VI; Valor facial: 

2,50; Cor vermelho. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16956 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem não identificada; Valor 

facial: 0,50; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_16957 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Tiradentes; Valor 

facial: 200,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Vultos Célebres

061-00000_16958 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte -

061-00000_16959 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte -

061-00000_16960 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de rendeira; Valor 

facial: 20,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-00000_16961 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-00000_16962 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul claro. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_16963 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_16964 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_16965 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_16966 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_16967 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_16968 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul claro. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_16969 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul claro. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_16970 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 50,00 cruzeiros; Cor azul claro. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_16971 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 1,50 cruzeiros; Cor azul claro. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_16972 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Wenceslau Brás ; Valor 

facial: 50 cts; Cor preto; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16973 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas; Valor 

facial: 10 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_16974 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16975 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16976 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16977 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16978 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16979 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República



061-00000_16980 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16981 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_16982 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_16983 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_16984 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_16985 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_16986 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República



061-00000_16987 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_16988 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_16989 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16990 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_16991 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias; Valor 

facial: 1,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16992 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias; Valor 

facial: 1,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_16993 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias; Valor 

facial: 1,00; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_16994 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias; Valor 

facial: 1,00; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_16995 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_16996 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_16997 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_16998 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_16999 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17000 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17001 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17002 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil



061-00000_17003 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17004 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17005 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17006 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17007 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17008 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17009 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17010 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil



061-00000_17011 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17012 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17013 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17014 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17015 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17016 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17017 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17018 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil



061-00000_17019 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17020 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17021 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17022 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17023 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17024 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Mulheres 

Famosas do Brasil

061-00000_17025 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Mulheres 

Famosas do Brasil

061-00000_17026 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Mulheres 

Famosas do Brasil



061-00000_17027 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Mulheres 

Famosas do Brasil

061-00000_17028 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17029 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17030 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17031 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17032 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17033 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17034 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17035 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17036 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17037 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17038 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17039 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17040 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17041 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17042 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17043 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17044 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17045 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17046 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17047 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17048 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17049 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil



061-00000_17050 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17051 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17052 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17053 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17054 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17055 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17056 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17057 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17058 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17059 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-00000_17060 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17061 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17062 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17063 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil



061-00000_17064 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17065 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17066 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17067 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17068 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17069 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17070 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17071 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17072 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17073 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17074 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17075 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17076 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17077 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17078 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17079 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17080 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17081 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17082 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17083 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17084 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17085 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17086 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17087 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17088 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17089 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17090 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17091 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17092 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17093 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17094 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17095 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17096 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17097 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17098 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17099 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17100 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17101 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17102 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17103 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17104 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17105 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17106 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17107 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17108 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17109 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17110 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17111 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17112 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17113 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17114 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17115 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17116 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17117 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17118 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17119 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17120 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17121 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17122 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17123 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17124 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17125 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17126 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17127 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17128 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17129 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17130 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17131 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17132 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17133 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17134 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17135 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17136 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17137 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17138 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17139 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17140 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17141 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17142 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17143 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17144 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17145 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17146 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17147 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17148 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17149 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17150 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17151 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17152 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17153 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17154 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17155 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17156 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17157 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17158 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17159 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17160 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17161 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17162 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17163 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17164 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17165 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17166 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17167 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17168 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17169 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17170 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17171 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17172 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17173 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17174 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17175 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17176 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17177 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17178 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17179 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17180 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17181 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17182 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17183 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17184 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17185 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17186 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17187 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17188 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17189 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17190 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17191 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17192 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17193 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17194 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17195 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17196 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17197 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17198 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17199 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17200 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17201 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17202 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17203 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17204 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17205 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17206 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17207 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17208 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17209 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17210 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17211 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17212 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17213 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17214 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17215 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17216 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17217 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17218 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17219 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17220 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17221 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17222 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17223 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17224 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17225 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17226 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17227 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17228 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17229 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17230 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17231 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17232 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17233 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17234 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17235 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17236 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17237 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17238 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiros em 

combate; Valor facial: 1,30; Cor amarelo, vermelho, 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Folclore Brasileiro: Cavalhada

061-00000_17239 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe; Valor 

facial: 5 centavos; Cor cinza. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 2º Centenário de Piracicaba

061-00000_17240 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de uma baiana e 

uma japonesa; Valor facial: 10 centavos; Cor amarelo, 

azul, roxo, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Vôo Inaugural Brasil-Japao pela Varig

061-00000_17241 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Susan B. Anthony; 

Valor facial: 50 c; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17242 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Abraham Lincoln; Valor 

facial: 4 c; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17243 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da estátua da 

Liberdade; Valor facial: 11 c; Cor vermelho, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17244 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 30 

cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17245 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor roxo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17246 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1,50 esc; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17247 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem do prédio 

Independence Hall; Valor facial: 10 c; Cor vinho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17248 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_17249 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_17250 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_17251 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_17252 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_17253 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças



061-00000_17254 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_17255 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_17256 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de cedros e neve; 

Valor facial: 40 p; Cor azul, verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17257 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de duas bandeiras 

americanas; Valor facial: 10 c; Cor azul, vermelho. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17258 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de duas bandeiras 

americanas; Valor facial: 10 c; Cor azul, vermelho. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17259 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Narizinho, 

Pedrinho e Quindim; Valor facial: 0,40; Cor marrom, 

verde, vermelho, azul, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Literatura Infantil - 

Homenagem a Monteiro Lobato

061-00000_17260 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5 

c; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17261 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor roxo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17262 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Abraham Lincoln; Valor 

facial: 4 c; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17263 filatelia Selo Venezuela

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina e 

rosas; Sem Valor facial; Cor amarelo, vermelho, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Navidad 

69

061-00000_17264 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem do Palácio de 

Monticello; Valor facial: 20 c; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17265 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem do Palácio de 

Monticello; Valor facial: 20 c; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17266 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente - John 

Kennedy; Valor facial: 13 c; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17267 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

1,50 ptas; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17268 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Eva Perón; Valor facial: 

10 c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17269 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General Jose de San 

Martin; Valor facial: 20 pesos; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17270 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

1,50 ptas; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17271 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17272 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Efígie da Rainha Dona Leonor; 

Valor facial: 1,00; Cor dourado, vermelho, marrom, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17273 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de Soldado do 

Regimento de Milícias; Valor facial: 1,00; Cor rosa, 

marrom, vermelho, dourado, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17274 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

1,50 ptas; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17275 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de casas e castelo ao 

fundo; Valor facial: 6 ptas; Cor verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17276 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Domingo F. Sarmiento; 

Valor facial: 2 pesos; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17277 filatelia Selo Venezuela

Selo vertical, denteado; Efígie de Simon Bolívar; Valor 

facial: 0,20; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_17278 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de arcos e casas ao 

fundo; Valor facial: 1,20 ptas; Cor verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17279 filatelia Selo Argentina

Selo horizontal, denteado; Imagem de rochedo, 

Catamarca Cuesta de Zapata; Valor facial: 3 pesos; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17280 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de árvore; Valor facial: 

12 pesos; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_17281 filatelia Selo Argentina

Selo horizontal, denteado; Imagem de pasto com 

bovinos, Catamarca Cuesta de Zapata; Valor facial: 1 

peso; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17282 filatelia Selo Venezuela

Selo vertical, denteado; Efígie de Simon Bolívar; Valor 

facial: 0,40; Cor rosa, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17283 filatelia Selo Venezuela

Selo vertical, denteado; Efígie de Juan Vicente - 

González; Valor facial: 0,80; Cor amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17284 filatelia Selo Venezuela

Selo vertical, denteado; Imagem do Capitão Francisco 

Fajardo; Valor facial: 0,45; Cor rosa, ocre, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Cuatricentenario de La Ciudad de Caracas

061-00000_17285 filatelia Selo Venezuela

Selo horizontal, denteado; Imagem de La Plaza Mayor, 

Caracas; Valor facial: 1,00; Cor cinza, dourado, verde, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Cuatricentenario de La Ciudad de Caracas

061-00000_17286 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de balão, avião e 

míssil; Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Semana da Asa

061-00000_17287 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Gen. Sampaio, Herói 

de Tuiuti; Valor facial: 5 centavos; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17288 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República



061-00000_17289 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República

061-00000_17290 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17291 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17292 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17293 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tematizando 

educação na comunidade rural; Valor facial: 4,00; Cor 

verde, marrom, bege. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Homenagem ao Projeto Rondon

061-00000_17294 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mamonas; Valor 

facial: 200,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17295 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mamonas; Valor 

facial: 200,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17296 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mergulhador e 

imagem sacra; Valor facial: 10 cts; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sesquicentenário 

da 1º Pesquisa Histórica Subaquática



061-00000_17297 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17298 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17299 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17300 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17301 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor lilás. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17302 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17303 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República



061-00000_17304 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem do escudo do 

Colégio São Luiz; Valor facial: 10 cts; Cor azul, vermelho, 

dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Colégio Sao Luiz

061-00000_17305 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe Acará 

Bandeira; Valor facial: 20 cts; Cor verde, amarelo, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao da Piscicultura e da Aquariofilia

061-00000_17306 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de três pingentes 

circulares; Valor facial: 5 centavos; Cor azul, amarelo, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Natal

061-00000_17307 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de 4 figuras 

humanas bíblicas e 2 anjos, de Djanira; Valor facial: 

120,00; Cor azul, rosa, verde, vermelho, roxo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Natal - 

Pinturas Natalinas

061-00000_17308 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da tela mulher com 

filho à janela, de di Cavalcanti; Valor facial: 10 cts; Cor 

laranja, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série 10º Bienal de Sao Paulo

061-00000_17309 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de professora em 

moldura elíptica; Valor facial: 5 cts; Cor rosa, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Liceu Literário Portugues

061-00000_17310 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República



061-00000_17311 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17312 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17313 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas; Valor 

facial: 10 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17314 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República

061-00000_17315 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República

061-00000_17316 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas; Valor 

facial: 10 cts; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17317 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas; Valor 

facial: 10 cts; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17318 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mergulhador e 

imagem sacra; Valor facial: 10 cts; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sesquicentenário 

da 1º Pesquisa Histórica Subaquática



061-00000_17319 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do 

Ceará; Valor facial: 24,00; Cor verde, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Bandeiras 

dos Estados do Brasil

061-00000_17320 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 2,00; 

Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tipo Gravura

061-00000_17321 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de desenho infantil 

com duas figuras humana e árvores, de Mary; Valor 

facial: 40 cts; Cor preto, verde, azul, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Dia da 

Criança

061-00000_17322 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Marechal Emílio 

Mallet, Barão de Itapevi; Valor facial: 0,10; Cor violeta. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Marechal Emílio Mallet, Barao de Itapevi

061-00000_17323 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da locomotiva 

Hohenzollern; Valor facial: 30,00; Cor verde, cinza, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Série Preservaçao do Patrimônio Ferroviário Brasileiro

061-00000_17324 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira de 

Goiás; Valor facial: 45,00; Cor verde, amarelo, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Bandeiras dos Estados do Brasil

061-00000_17325 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ciclista; Valor facial: 

4,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série XXII Olimpíadas de Moscou

061-00000_17326 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Epitácio Pessoa; Valor 

facial: 35 cruzeiros; Cor cinza azulado. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário de Nascimento 

de Epitácio Pessoa



061-00000_17327 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17328 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República

061-00000_17329 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República

061-00000_17330 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17331 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17332 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da aeronave S-64 

sobrevoando o mapa; Valor facial: 1,80; Cor azul, cinza, 

bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 50 Anos do Raid Savoia-Marchetti S-64 de Carlos 

Del PreTE - e Arturo

061-00000_17333 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de três pingentes 

circulares; Valor facial: 5 centavos; Cor azul, amarelo, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Natal

061-00000_17334 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 200; 

Valor facial: 200 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras



061-00000_17335 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ana Neru; Valor facial: 

6 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17336 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ana Neru; Valor facial: 

6 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17337 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de muro pintado, 

desenho infantil; Valor facial: 100,00; Cor verde, azul, 

amarelo, preto, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Semana da Pátria 94

061-00000_17338 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 22ª Reuniao 

do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-00000_17339 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Tiradentes; Valor 

facial: 200,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Vultos Célebres

061-00000_17340 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Orlando Rangel; 

Valor facial: 100,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário do Nascimento 

de Orlando Rangel

061-00000_17341 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura geométrica; 

Valor facial: 30 Cr; Cor laranja, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 25º Aniversário da 

Companhia Siderúrgica Nacional

061-00000_17342 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de São Sebastião; 

Valor facial: 30 cruzeiros; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 4º 

Centenário do Rio de Janeiro



061-00000_17343 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17344 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe Acará 

Bandeira; Valor facial: 20 cts; Cor verde, amarelo, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao da Piscicultura e da Aquariofilia

061-00000_17345 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de desenho infantil 

com duas figuras humana e árvores, de Mary; Valor 

facial: 40 cts; Cor preto, verde, azul, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Dia da 

Criança

061-00000_17346 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Reio Olavo V da 

Noruega; Valor facial: 10 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Visita do Rei 

Olavo V da Noruega

061-00000_17347 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena; Valor facial: 

30 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Estaçao Terrena da Embratel (Comunicaçoes por 

Satélite)

061-00000_17348 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Silvio Romero; Valor 

facial: 60 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Centenário de Nascimento de Silvo 

Romero

061-00000_17349 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Giuseppe Saragat; 

Valor facial: 100 cruzeiros; Cor verde, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Visita do 

PresidenTE - da Itália, Giuseppe Saragat



061-00000_17350 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Francisco Adolfo 

Varnhagen; Valor facial: 45 cruzeiros; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17351 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de S. Pacoal e cruzeiro ao 

fundo; Valor facial: 2,70 cruzeiros; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

236º Congresso Eucarístico Internacional 1955

061-00000_17352 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Monteiro Lobato; 

Valor facial: 0,40; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Homenagem a Monteiro Lobato

061-00000_17353 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Igreja; Valor facial: 

60 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Bicentenário de Ouro Fino (MG)

061-00000_17354 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta 

tematizando a modalidade 110 metros sobre barreiras; 

Valor facial: 620,00; Cor verde, preto, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série XXIII 

Olimpíadas de Los Angelos, EUA, 1984

061-00000_17355 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Benjamin Constant; 

Valor facial: 60 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Centenário da Educaçao do Cego 

no Brasil

061-00000_17356 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de José do Patrocínio; 

Valor facial: 60 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário de Nascimento 

de José do Patrocínio



061-00000_17357 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17358 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17359 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de máquina 

triangular; Valor facial: 110 cruzeiros; Cor verde, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Inauguraçao do Novo Terminal de Minério de Ferro da 

Companhia do Vale do Rio Doce (Tubarao - ES)

061-00000_17360 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de três figuras 

masculinas e brasão; Valor facial: 5 cts; Cor preto, 

amarelo, azul, verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Aniversário de Cuiabá - 

MT

061-00000_17361 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mergulhador e 

imagem sacra; Valor facial: 10 cts; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sesquicentenário 

da 1º Pesquisa Histórica Subaquática

061-00000_17362 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando a 1º 

Missa do Brasil, pintura de Candido Portinari; Valor 

facial: 20 cts; Cor vermelho, azul, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 5º 

Centenário de Nascimento de Pedro Álvares Cabral



061-00000_17363 filatelia Selo Brasil

Selo triangular, denteado; Imagem de figura masculina 

desnudo; Valor facial: 40 + 10 cts; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Semana 

da Asa 1947

061-00000_17364 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de balão, avião e 

míssil; Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Semana da Asa

061-00000_17365 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave e antena; Valor 

facial:10 cts; Cor rosa e cinza . Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Criaçao do Ministério das 

Comunicaçoes

061-00000_17366 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17367 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17368 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República

061-00000_17369 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República

061-00000_17370 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_17371 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17372 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17373 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17374 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Giuseppe Saragat; 

Valor facial: 100 cruzeiros; Cor verde, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Visita do 

PresidenTE - da Itália, Giuseppe Saragat

061-00000_17375 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da tela "Cabeça do 

Homem" de Victor Meirelles Lima; Valor facial: 40 cts; 

Cor rosa, azul, preto, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Dia do Selo - Pinturas 

Brasileiras

061-00000_17376 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de selo com a 

bandeira de Budapeste; Valor facial: 40 f; Cor rosa, 

vermelho, dourado, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17377 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de rochas e 

monumento com estatua; Valor facial: 4 ft; Cor roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17378 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem da 

Inglaterra; Valor facial: 2 c; Cor azul, preto, amarelo, 

roxo, vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17379 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem da França; 

Valor facial: 10 c; Cor azul, verde, preto, amarelo, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_17380 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem da Holanda; 

Valor facial: 3 c; Cor azul, verde, preto, rosa, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17381 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem da Holanda; 

Valor facial: 3 c; Cor azul, verde, preto, rosa, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17382 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem dos Estados 

Unidos da América; Valor facial: 15 c; Cor azul, verde, 

preto, rosa, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17383 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem sobre 

automóvel; Valor facial: 80 f; Cor verde, cinza, azul, 

amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17384 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 1 zt; Cor roxo, verde, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17385 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de ferramentas de 

trabalho e fábrica ao fundo; Valor facial: 20,00; Cor 

vermelho, cinza, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_17386 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras em 

trajes típicos; Valor facial: 20; Cor verde, azul, dourado, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17387 filatelia Selo República do Congo

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas aves; Valor 

facial: 20; Cor azul, vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17388 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de mamífero com 

chifres; Valor facial: 8; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17389 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja de Fátima e 

da Rosa de Ouro; Valor facial: 2,80; Cor verde, amarelo, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Cinqüentenário das Apariçoes

061-00000_17390 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja de Fátima e 

da Rosa de Ouro; Valor facial: 2,80; Cor verde, amarelo, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Cinqüentenário das Apariçoes

061-00000_17391 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Efígie de Francisco de Sanctis; 

Valor facial: 300; Cor rosa, preto, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17392 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem da Estatua da 

Liberdade; Valor facial: 15 c; Cor laranja, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17393 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Susan B. Anthony; 

Valor facial: 50 c; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17394 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thommas Jefferson; 

Valor facial: 3 cents; Cor roxo. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -



061-00000_17395 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem da Estatua da 

Liberdade; Valor facial: 15 c; Cor laranja, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17396 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de prédio e avião; 

Valor facial: 10 c; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17397 filatelia Selo Nicarágua

Selo horizontal, denteado; Imagem de tamanduá; Valor 

facial: 1 c; Cor verde, laranja, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17398 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de George Washington; 

Valor facial: 4 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17399 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie de figura humana; Valor 

facial: 0,50; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17400 filatelia Selo Chile

Selo vertical, denteado; Efígie de Paul Harris; Valor 

facial: 10 e; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 1º Centenário do Nascimento de Paul 

Harris, Fundador de Rotary Internacional

061-00000_17401 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do Castelo di Cerro Al 

Volturno; Valor facial: 200; Cor marrom, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17402 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da Estatua da 

Liberdade; Valor facial: 3 c; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17403 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie do presidente - Moroe; 

Valor facial: 5 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17404 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com velas; 

Valor facial: 50; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_17405 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira 

portuguesa; Valor facial: 1 esc; Cor rosa, vermelho, 

verde, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17406 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da ancora 

tematizando o novo estaleiro de Lisboa; Valor facial: 

2,80; Cor vermelho, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17407 filatelia Selo Nigéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois leopardos; 

Valor facial: 10 k; Cor roxo, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17408 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 1 

pta; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17409 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da cidade de S. 

Paulo e efígie do Padre Manuel da Nóbrega; Valor facial: 

1,00; Cor ocre, cinza. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - IV Centenário da Cidade de S. Paulo- 

Angola

061-00000_17410 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião, correio 

aéreo; Valor facial: 50 lire; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17411 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie de Girolamo Frescobaldi; 

Valor facial: 400; Cor verde, marrom, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17412 filatelia Selo Líbano

Selo vertical, denteado; Imagem de árvore, cedro; Valor 

facial: 5 piastres; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17413 filatelia Selo Honduras

Selo vertical, denteado; Imagem de duas árvores em 

quadro "antes e depois"; Valor facial: 0,30; Cor verde, 

rosa, amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_17414 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de prédio encimado 

por arcos; Valor facial: 1 dm; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17415 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie de Theodor Fontane; 

Valor facial: 20; Cor preto, bege. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17416 filatelia Selo Chile

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de rosto 

humano espiralado; Valor facial: 2 e; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Ano 

Internacional de La Educacion 1970

061-00000_17417 filatelia Selo Chile

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião, correio 

aéreo; Valor facial: 0,50 e; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17418 filatelia Selo Madagascar

Selo horizontal, denteado; Imagem de camaleão; Valor 

facial: 1 f; Cor vermelho, azul, verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17419 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

3,00; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17420 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

3,00; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17421 filatelia Selo Paraguai

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

5; Cor roxo. Franquia múltipla de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17422 filatelia Selo Paraguai

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

5; Cor roxo. Franquia múltipla de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17423 filatelia Selo Paraguai

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

5; Cor roxo. Franquia múltipla de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17424 filatelia Selo Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

1,50; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_17425 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem mitológica de duas 

figuras humanas e uma zoomorfa; Valor facial: 2,50; Cor 

amarelo, marrom, vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_17426 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de árvore; Valor facial: 

12 pesos; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17427 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de girassol; Valor 

facial: 1 c; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17428 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 65 c; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17429 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de pessoas esquiando 

em S. C. de Bariloche; Valor facial: 100 pesos; Cor azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17430 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores 

tematizando o jogo Suíça VS Bulgária ; Valor facial: 15 c; 

Cor verde, roxo, amarelo, vermelho, azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - World 

Football Cup - Munich 1974

061-00000_17431 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores 

tematizando o jogo Austrália VS Alemanha Oriental ; 

Valor facial: 2 c; Cor verde, roxo, amarelo, vermelho, 

azul, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - World Football Cup - Munich 1974

061-00000_17432 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores 

tematizando o jogo Alemanha Ocidental VS Chile; Valor 

facial: 1 c; Cor verde, roxo, amarelo, vermelho, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

World Football Cup - Munich 1974



061-00000_17433 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores 

tematizando o jogo Holanda VS Uruguai; Valor facial: 12 

c; Cor verde, roxo, amarelo, vermelho, azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - World 

Football Cup - Munich 1974

061-00000_17434 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores 

tematizando o jogo Brasil VS Iugoslávia; Valor facial: 5 c; 

Cor verde, roxo, amarelo, vermelho, azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - World 

Football Cup - Munich 1974

061-00000_17435 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores 

tematizando o jogo Zaire VS Escócia; Valor facial: 10 c; 

Cor verde, amarelo, vermelho, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - World Football 

Cup - Munich 1974

061-00000_17436 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem de atleta tematizando 

a medalha de ouro na modalidade Esqui de Fondo 

30km; Valor facial: 5; Cor azul, cinza, vermelho, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

XI Juegos Olímpicos de Inverno

061-00000_17437 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem de atleta tematizando 

a medalha de ouro na modalidade Esqui Slalom Especial 

Hombre; Valor facial: 8; Cor azul, cinza, vermelho, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

XI Juegos Olímpicos de Inverno

061-00000_17438 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem de atleta tematizando 

a medalha de ouro na modalidade Patinaje de Velocidad - 

Hombre 1500 m - 5000m - 10000m; Valor facial: 2; Cor 

azul, cinza, vermelho, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - XI Juegos Ol



061-00000_17439 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem de atleta tematizando 

a medalha de ouro na modalidade Esqui - Desceno 

Hombre; Valor facial: 1; Cor azul, cinza, vermelho, 

amarelo,laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - XI Juegos Olímpicos de Inverno

061-00000_17440 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Polonez 

FSO; Valor facial: 1,50; Cor cinza, verde, preto, bege. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17441 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Warszawa 

223; Valor facial: 1,50; Cor cinza, verde, preto, bege. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17442 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Warszawa 

M20; Valor facial: 1,00; Cor cinza, verde, preto, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17443 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Polski Fiat 

126p; Valor facial: 1,00 zt; Cor amarelo, azul, preto, 

bege. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17444 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem do ônibus Jelcz-

Berliet; Valor facial: 50 Gr; Cor vermelho, bege, amarelo, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17445 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de carteiro e carro; 

Valor facial: 2 zt; Cor marrom, preto, vermelho, verde, 

azul, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17446 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta 

tematizando a modalidade arremesso de peso; Valor 

facial: 1,20 ft; Cor verde, dourado. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17447 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta 

tematizando a modalidade remo; Valor facial: 60 f; Cor 

azul, dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17448 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta 

tematizando a modalidade futebol; Valor facial: 1 ft; Cor 

vermelho, dourado. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17449 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta 

tematizando a modalidade arremesso de lança; Valor 

facial: 40 ft; Cor verde, dourado. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17450 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta 

tematizando a modalidade esgrima; Valor facial: 2 ft; 

Cor rosa, dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17451 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe Acará 

Bandeira; Valor facial: 20 cts; Cor verde, amarelo, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao da Piscicultura e da Aquariofilia

061-00000_17452 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

20; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17453 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem do Japão; 

Valor facial: 20 c; Cor azul, verde, preto, rosa, vermelho, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17454 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina em 

primeiro plano, e figuras ao fundo, tematizando o 

Carnaval do Rio de Janeiro; Valor facial: 10 centavos; Cor 

bege, rosa, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Ano Internacional do Turis



061-00000_17455 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de selo com flor; 

Valor facial: 60 f; Cor azul, vermelho, verde, rosa, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17456 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Tiradentes; Valor 

facial: 200,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Vultos Célebres

061-00000_17457 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trampolim e piscina; 

Valor facial: 20 cts; Cor bege, verde, preto. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 40º 

Aniversário do Náutico Atlético Cearense

061-00000_17458 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trampolim e piscina; 

Valor facial: 20 cts; Cor bege, verde, preto. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 40º 

Aniversário do Náutico Atlético Cearense

061-00000_17459 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trampolim e piscina; 

Valor facial: 20 cts; Cor bege, verde, preto. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 40º 

Aniversário do Náutico Atlético Cearense

061-00000_17460 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trampolim e piscina; 

Valor facial: 20 cts; Cor bege, verde, preto. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 40º 

Aniversário do Náutico Atlético Cearense

061-00000_17461 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema do clube 

Lions; Valor facial: 35; Cor preto, violeta. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - XII 

Convençao Nacional de Lions Clubes do Brasil



061-00000_17462 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema do clube 

Lions; Valor facial: 35; Cor preto, violeta. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - XII 

Convençao Nacional de Lions Clubes do Brasil

061-00000_17463 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema do clube 

Lions; Valor facial: 35; Cor preto, violeta. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - XII 

Convençao Nacional de Lions Clubes do Brasil

061-00000_17464 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema do clube 

Lions; Valor facial: 35; Cor preto, violeta. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - XII 

Convençao Nacional de Lions Clubes do Brasil

061-00000_17465 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacto; Valor facial: 

8,00; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Decenio do Banco do NordesTE - 

S.A

061-00000_17466 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacto; Valor facial: 

8,00; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Decenio do Banco do NordesTE - 

S.A

061-00000_17467 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacto; Valor facial: 

8,00; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Decenio do Banco do NordesTE - 

S.A

061-00000_17468 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacto; Valor facial: 

8,00; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Decenio do Banco do NordesTE - 

S.A



061-00000_17469 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rabindranath Tagore; 

Valor facial: 10 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Centenário de Nascimento do Poeta Indiano 

Rabindranath Tagore

061-00000_17470 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rabindranath Tagore; 

Valor facial: 10 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Centenário de Nascimento do Poeta Indiano 

Rabindranath Tagore

061-00000_17471 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rabindranath Tagore; 

Valor facial: 10 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Centenário de Nascimento do Poeta Indiano 

Rabindranath Tagore

061-00000_17472 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rabindranath Tagore; 

Valor facial: 10 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Centenário de Nascimento do Poeta Indiano 

Rabindranath Tagore

061-00000_17473 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rostos humanos 

tematizando o crescimento do produto nacional bruto; 

Valor facial: 2,00; Cor azul, marrom, preto. Franquia 

múltipla de 03 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Desenvolvimento Nacional

061-00000_17474 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rostos humanos 

tematizando o crescimento do produto nacional bruto; 

Valor facial: 2,00; Cor azul, marrom, preto. Franquia 

múltipla de 03 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Desenvolvimento Nacional



061-00000_17475 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rostos humanos 

tematizando o crescimento do produto nacional bruto; 

Valor facial: 2,00; Cor azul, marrom, preto. Franquia 

múltipla de 03 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Desenvolvimento Nacional

061-00000_17476 filatelia Selo Butao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 3 

ch; Cor verde, perto, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17477 filatelia Selo Butao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 2 

ch; Cor verde, perto, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17478 filatelia Selo Butao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 1 

ch; Cor verde,amarelo, perto, rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17479 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de ovelha; Valor 

facial: 5; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17480 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de pássaro hornero; 

Valor facial: 50 c; Cor marrom, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17481 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de pássaro cardenal 

azul; Valor facial: 45 c, remarcado: 5,90; Cor azul, cinza, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_17482 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta e anéis 

olímpicas; Valor facial: 1,50; Cor verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - XVII Olimpíada 

1964

061-00000_17483 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de árvore cercada 

por gradil; Valor facial: 2 centésimos; Cor marrom, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17484 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de Miguel de 

Cervantes sobre cavalo; Valor facial: 8 pesos, 

remarcado: 6,00 pesos; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17485 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Efígie de Artigas e painel 

abaixo; Valor facial: 1,50; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Bicentenário Del Natalício 

de Artigas

061-00000_17486 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Efígie de José Belloni e 

imagem de composição escultórica; Valor facial: 6; Cor 

preto, dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17487 filatelia Selo Uruguai

Selo vertical, denteado; Imagem de recipiente - bojudo 

com gargalo alongado envolto por faixa; Valor facial: 27; 

Cor azul, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 50 Aniversário da descoberta da Insulina

061-00000_17488 filatelia Selo Uruguai

Selo vertical, denteado; Imagem de dois pássaros e sol 

ao fundo; Valor facial: 10; Cor vermelho, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17489 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de carroça com 

barril; Valor facial: 5; Cor azul, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 100 anos de Água 

Potable En La Ciudad de Montevideo

061-00000_17490 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Monumento aos 

Açorianos, Porto Alegre; Sem Valor facial; Cor azul, 

amarelo, vermelho, marrom, preto. Franquia múltipla 

de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Série VII 

LUBRAPEX - Bandeiras Históricas



061-00000_17491 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira da 

Ordem de Cristo; Valor facial: 1,80; Cor azul, amarelo, 

verde, vermelho, preto. Franquia múltipla de 06 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série VII LUBRAPEX - 

Bandeiras Históricas

061-00000_17492 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do 

Principado do Brasil; Valor facial: 1,80; Cor amarelo, 

verde, azul, vermelho, preto. Franquia múltipla de 06 

selos. Provido de carimbo de porte - Série VII LUBRAPEX - 

Bandeiras Históricas

061-00000_17493 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do 

Reino Unido; Valor facial: 1,80; Cor amarelo, verde, azul, 

vermelho, preto. Franquia múltipla de 06 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série VII LUBRAPEX - Bandeiras 

Históricas

061-00000_17494 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do Brasil 

Império; Valor facial: 8,50; Cor azul, verde, amarelo, 

vermelho, preto. Franquia múltipla de 06 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série VII LUBRAPEX - Bandeiras 

Históricas

061-00000_17495 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira Brasil; 

Valor facial: 8,50; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 06 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série VII LUBRAPEX - Bandeiras Históricas

061-00000_17496 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de dois jogadores 

tematizando a jogada decisiva; Valor facial: 80,00; Cor 

verde, azul, amarelo, roso, preto. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série XII 

Campeonato Mundial de Futebol, Espanha



061-00000_17497 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de dois jogadores 

tematizando a jogada decisiva; Valor facial: 80,00; Cor 

verde, azul, amarelo, roso, preto. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - Série XII 

Campeonato Mundial de Futebol, Espanha

061-00000_17498 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do edifício do 

Congresso Nacional do Brasil; Valor facial: 3,30; Cor roxo, 

preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Inauguraçao de Brasília, Capital

061-00000_17499 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do edifício do 

Congresso Nacional do Brasil; Valor facial: 3,30; Cor roxo, 

preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Inauguraçao de Brasília, Capital

061-00000_17500 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de automóvel de 

corrida; Valor facial: 30; Cor azul, amarelo, preto, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_17501 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois automóveis, 

Hispano Suiza, Espanha, e Mercedes, Alemanha; Valor 

facial: 5 ptas; Cor vermelho, roxo, dourado, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Exposiçao de coches de época

061-00000_17502 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de automóvel com 

dois homens; Valor facial: 50; Cor roxo, verde, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17503 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem do ônibus Jelcz-

Berliet; Valor facial: 50 Gr; Cor vermelho, bege, amarelo, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17504 filatelia Selo Iemen

Selo vertical, denteado; Imagem de dois automóveis, o 

primeiro Mercedes-Benz 1893 e do Mercedes-Benz 

1970; Valor facial: 20 B; Cor cinza, verde, vermelho, 

azul, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17505 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 2 k; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17506 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de automóvel 

Peugeot 1894; Valor facial: 2 k; Cor verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17507 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carteiro sobre 

empilhadeira; Valor facial: 5 ft; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17508 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão; Valor 

facial: 40 b; Cor azul, laranja, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17509 filatelia Selo Nicarágua

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão de 

bombeiros; Valor facial: 4,00; Cor verde, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17510 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 2 pls; Cor verde, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_17511 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão; Valor 

facial: 10; Cor cinza, azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17512 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus elétrico; 

Valor facial: 1,50 lei; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17513 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro Ford T 

1908; Valor facial: 80 f; Cor rosa, azul, marrom, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17514 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão de 

bombeiros; Valor facial: 10; Cor vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17515 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão; Valor 

facial: 35; Cor vinho, rosa, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17516 filatelia Selo República do Congo

Selo triangular, denteado; Imagem de caminhão; Valor 

facial: 5 f; Cor roxo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17517 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão; Valor 

facial: 2 k; Cor marrom, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17518 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 60f; Cor marrom, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17519 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro e pedestre; 

Valor facial: 40f; Cor verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17520 filatelia Selo Paquistao

Selo horizontal, denteado; Imagem de trator e campo; 

Valor facial: 40 p; Cor azul, rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17521 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem do caminhão Jelcz 

316; Valor facial: 90 Gr; Cor verde, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17522 filatelia Selo Nicarágua

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão; Valor 

facial: 1,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_17523 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro Daimler 

1886; Valor facial: 40 f; Cor laranja, preto, cinza, vinho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17524 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 1 rl; Cor cinza, azul, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17525 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 5 ptas; Cor preto, cinza, vermelho, azul, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17526 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem da nave Apollo 11; 

Valor facial: 1 rl; Cor preto, vermelho, azul, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17527 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem da nave espacial 

Saliut; Valor facial: 6; Cor azul, cinza, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17528 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Efígies de Armstrong, Aldrin Jr. E 

Collins; Valor facial: 50 Dh; Cor verde, roxo, dourado. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Ajman

061-00000_17529 filatelia Selo Grenada

Selo vertical, denteado; Imagem da nave espacial; Valor 

facial: 1 c; Cor rosa, preto, azul, amarelo, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17530 filatelia Selo Ruanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 30 c; Cor vermelho, laranja, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17531 filatelia Selo Chile

Selo horizontal, denteado; Imagem do Observatório 

Astronômico Cerro El Tololo; Valor facial: 195 e; Cor azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17532 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 1 rl; Cor azul, preto, cinza, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17533 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de selo com satélite - 

e imagem de bovino; Valor facial: 1 rl; Cor dourado, 

marrom, azul, rosa, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17534 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem da nave Apollo 11; 

Valor facial: 1 rl; Cor preto, cinza, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17535 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Efígies de Nikolaev e de 

Popovich; Valor facial: 6 ekjele; Cor verde, azul, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17536 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura mitológica 

e efígie masculina de astronauta; Valor facial: 1 rl; Cor 

azul, preto, marrom, vermelho, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17537 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem da nave Apollo 12; 

Valor facial: 1 rl; Cor dourado, azul, preto, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_17538 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 8 ptas; Cor preto, cinza, azul, amarelo, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17539 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave Apollo 12; 

Valor facial: 25 ptas; Cor cinza, roxo, preto, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17540 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie masculina e imagem de 

brasão; Valor facial: 1,20; Cor marrom, preto. Franquia 

múltipla de 03 selos. - 4º Centenário de Sao Paulo

061-00000_17541 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie masculina e imagem de 

brasão; Valor facial: 1,20; Cor marrom, preto. Franquia 

múltipla de 03 selos - 4º Centenário de Sao Paulo

061-00000_17542 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie masculina e imagem de 

brasão; Valor facial: 1,20; Cor marrom, preto. Franquia 

múltipla de 03 selos - 4º Centenário de Sao Paulo

061-00000_17543 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do pássaro Cotinga 

maculata ; Valor facial: 8,50; Cor azul, verde, vermelho, 

preto, marrom. Franquia múltipla de 02 selos - Série 

Proteçao r Fauna - Pássaros Brasileiros

061-00000_17544 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do pássaro Cotinga 

maculata ; Valor facial: 8,50; Cor azul, verde, vermelho, 

preto, marrom. Franquia múltipla de 02 selos - Série 

Proteçao r Fauna - Pássaros Brasileiros

061-00000_17545 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem da Rosa de Ouro ; 

Valor facial: 20 cts; Cor roso, amarelo. Franquia múltipla 

de 04 selos. - Outorga da Rosa de Ouro r Basílica de N. S. 

Aparecida

061-00000_17546 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem da Rosa de Ouro ; 

Valor facial: 20 cts; Cor roso, amarelo. Franquia múltipla 

de 04 selos - Outorga da Rosa de Ouro r Basílica de N. S. 

Aparecida



061-00000_17547 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem da Rosa de Ouro ; 

Valor facial: 20 cts; Cor roso, amarelo. Franquia múltipla 

de 04 selos - Outorga da Rosa de Ouro r Basílica de N. S. 

Aparecida

061-00000_17548 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem da Rosa de Ouro ; 

Valor facial: 20 cts; Cor roso, amarelo. Franquia múltipla 

de 04 selos. - Outorga da Rosa de Ouro r Basílica de N. S. 

Aparecida

061-00000_17549 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin; Valor facial: 4,00; Cor roxo, azul, cinza. 

Franquia múltipla de 04 selos - Cinqüentenário da 1º 

Viagem do Dirigível "Graf Zeppelin" ao Brasil

061-00000_17550 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin; Valor facial: 4,00; Cor roxo, azul, cinza. 

Franquia múltipla de 04 selos - Cinqüentenário da 1º 

Viagem do Dirigível "Graf Zeppelin" ao Brasil

061-00000_17551 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin; Valor facial: 4,00; Cor roxo, azul, cinza. 

Franquia múltipla de 04 selos - Cinqüentenário da 1º 

Viagem do Dirigível "Graf Zeppelin" ao Brasil

061-00000_17552 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin; Valor facial: 4,00; Cor roxo, azul, cinza. 

Franquia múltipla de 04 selos - Cinqüentenário da 1º 

Viagem do Dirigível "Graf Zeppelin" ao Brasil

061-00000_17553 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Palma de Ouro 

do Festival de Cannes; Valor facial: 17,00; Cor azul, 

verde, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos. - 20 Anos 

da Palma de Ouro ao filme "O Pagador de Promessas"



061-00000_17554 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Palma de Ouro 

do Festival de Cannes; Valor facial: 17,00; Cor azul, 

verde, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos. - 20 Anos 

da Palma de Ouro ao filme "O Pagador de Promessas"

061-00000_17555 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Palma de Ouro 

do Festival de Cannes; Valor facial: 17,00; Cor azul, 

verde, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos. - 20 Anos 

da Palma de Ouro ao filme "O Pagador de Promessas"

061-00000_17556 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Palma de Ouro 

do Festival de Cannes; Valor facial: 17,00; Cor azul, 

verde, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos. - 20 Anos 

da Palma de Ouro ao filme "O Pagador de Promessas"

061-00000_17557 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie dos Reis Balduino e 

Fabíola; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor cinza. Franquia 

múltipla de 04 selos - Visita dos Reis Belgas Balduino e 

Fabíola

061-00000_17558 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie dos Reis Balduino e 

Fabíola; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor cinza. Franquia 

múltipla de 04 selos - Visita dos Reis Belgas Balduino e 

Fabíola

061-00000_17559 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie dos Reis Balduino e 

Fabíola; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor cinza. Franquia 

múltipla de 04 selos - Visita dos Reis Belgas Balduino e 

Fabíola

061-00000_17560 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie dos Reis Balduino e 

Fabíola; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor cinza. Franquia 

múltipla de 04 selos - Visita dos Reis Belgas Balduino e 

Fabíola



061-00000_17561 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pulmão, seringa e 

bacilo; Valor facial: 100,00; Cor azul, laranja, vermelho, 

preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Série Centenário da Descoberta do Bacilo de 

Koch-Tuberculose

061-00000_17562 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pulmão, seringa e 

bacilo; Valor facial: 100,00; Cor azul, laranja, vermelho, 

preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Série Centenário da Descoberta do Bacilo de 

Koch-Tuberculose

061-00000_17563 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem dos meios de 

transportes postais; Valor facial: 2,50; Cor verde, 

marrom, preta. Franquia isolada - Série XVIII Congresso 

da Uniao Postal Universal

061-00000_17564 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do símbolo da UPU; 

Valor facial: 12,50; Cor vinho, azul, amarelo, preto. 

Franquia isolada - Série XVIII Congresso da Uniao Postal 

Universal

061-00000_17565 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do avião Xavante; 

Valor facial: 40 cts; Cor amarelo, cinza, vermelho, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 1º Vôo 

do XavanTE - 1971

061-00000_17566 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie masculina e imagem de 

brasão; Valor facial: 1,20; Cor marrom, preto. Franquia 

isolada - 4º Centenário de Sao Paulo

061-00000_17567 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do General Cabrita; Valor 

facial: 60 centavos; Cor azul. Franquia isolada - 

Centenário do 1º Batalhao de Engenharia - Gen. Cabrita



061-00000_17568 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de São Sebastião; 

Valor facial: 30 cruzeiros; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. - Série 4º Centenário do Rio de Janeiro

061-00000_17569 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de balão e figuras 

humanas; Valor facial: 1 ft; Cor azul, marrom, preto, 

rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17570 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do orixá Oxumaré; 

Valor facial: 20,00; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Indumentárias de 

Orixás

061-00000_17571 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do orixá Oxumaré; 

Valor facial: 20,00; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Indumentárias de 

Orixás

061-00000_17572 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do orixá Oxumaré; 

Valor facial: 20,00; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Indumentárias de 

Orixás

061-00000_17573 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do orixá Oxumaré; 

Valor facial: 20,00; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Indumentárias de 

Orixás

061-00000_17574 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de motivos 

geométricos; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos - I Jamporee Pan-

americano (RJ)

061-00000_17575 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de motivos 

geométricos; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos - I Jamporee Pan-

americano (RJ)



061-00000_17576 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de motivos 

geométricos; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos - I Jamporee Pan-

americano (RJ)

061-00000_17577 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de motivos 

geométricos; Valor facial: 30 cruzeiros; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos - I Jamporee Pan-

americano (RJ)

061-00000_17578 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de símbolos da 

mineração, circulo, círculos denteados, triângulos; Valor 

facial: 17,00; Cor amarelo, marrom, vermelho, preto, 

cinza. Franquia múltipla de 04 selos - Companhia Vale do 

Rio Doce

061-00000_17579 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de símbolos da 

mineração, circulo, círculos denteados, triângulos; Valor 

facial: 17,00; Cor amarelo, marrom, vermelho, preto, 

cinza. Franquia múltipla de 04 selos - Companhia Vale do 

Rio Doce

061-00000_17580 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de símbolos da 

mineração, circulo, círculos denteados, triângulos; Valor 

facial: 17,00; Cor amarelo, marrom, vermelho, preto, 

cinza. Franquia múltipla de 04 selos - Companhia Vale do 

Rio Doce

061-00000_17581 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de símbolos da 

mineração, circulo, círculos denteados, triângulos; Valor 

facial: 17,00; Cor amarelo, marrom, vermelho, preto, 

cinza. Franquia múltipla de 04 selos - Companhia Vale do 

Rio Doce



061-00000_17582 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem de escoteiro; Valor facial: 185,00; Cor marrom, 

azul, verde, preto. Franquia mista de 02 selos - Série 75º 

Aniversário do Escotismo e 125º Aniversário do 

Nascimento de Baden-Powell

061-00000_17583 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem de Robert Baden-Powell; Valor facial: 85,00; 

Cor marrom, azul, verde, amarelo, preto. Franquia 

múltipla de 02 selos - Série 75º Aniversário do Escotismo 

e 125º Aniversário do Nascimento de Baden

061-00000_17584 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta com remo; 

Valor facial: 5 ptas; Cor azul, vermelho, verde, rosa, 

amarelo. Franquia isolada - XX Jogos Olímpicos 

Augsburgo 72

061-00000_17585 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores de 

basquete; Valor facial: 3 ptas; Cor amarelo, azul, verde, 

vermelho. Franquia isolada - XX Jogos Olímpicos 

Augsburgo 72

061-00000_17586 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores de 

handball; Valor facial: 2 ptas; Cor rosa, vermelho, azul, 

amarelo. Franquia isolada - XX Jogos Olímpicos 

Augsburgo 72

061-00000_17587 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores de 

futebol; Valor facial: 1 pta; Cor verde, azul, amarelo, 

preto, vermelho. Franquia isolada - XX Jogos Olímpicos 

Augsburgo 72

061-00000_17588 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois atletas com 

remos; Valor facial: 8 ptas; Cor azul, rosa, vermelho, 

amarelo, preto. Franquia isolada - XX Jogos Olímpicos 

Augsburgo 72



061-00000_17589 filatelia Selo Burundi

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe Channa 

obscura; Valor facial: 50 f; Cor amarelo, verde, preto. 

Franquia isolada.

061-00000_17590 filatelia Selo Burundi

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe 

Haplochromis Multicolor; Valor facial: 20 f; Cor rosa, 

verde, preto. Franquia isolada.

061-00000_17591 filatelia Selo Albânia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro Levrier 

Barzoj; Valor facial: 10 q; Cor verde, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Shqiperia

061-00000_17592 filatelia Selo Albânia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro Bulldog; 

Valor facial: 60 q; Cor marrom, preto, amarelo, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Shqiperia

061-00000_17593 filatelia Selo Albânia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro Setter; 

Valor facial: 25 q; Cor roxo, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Shqiperia

061-00000_17594 filatelia Selo Albânia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro Epanjol 

Uji; Valor facial: 45 q; Cor rosa, marrom, cinza, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Shqiperia

061-00000_17595 filatelia Selo Albânia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro Qen 

Stani; Valor facial: 15 q; Cor azul, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Shqiperia

061-00000_17596 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe Phochilodus 

insignis - Jaraqui; Valor facial: 1,00; Cor verde, azul, 

marrom, preto. Franquia isolada - Série Peixe de Água 

Doce no Brasil

061-00000_17597 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe Ageneiosus 

SP - Palmito; Valor facial: 1,00; Cor verde, azul, marrom, 

cinza, preto. Franquia isolada - Série Peixe de Água Doce 

no Brasil



061-00000_17598 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe 

Hyphessobrycon innesi; Valor facial: 1,00; Cor verde, 

azul, vermelho, cinza, preto. Franquia isolada - Série 

Peixe de Água Doce no Brasil

061-00000_17599 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe Copeina 

Arnoldi - Piratantã; Valor facial: 1,00; Cor verde, azul, 

vermelho, marrom, preto. Franquia isolada - Série Peixe 

de Água Doce no Brasil

061-00000_17600 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe Corydoras 

reticulatus - Sarro; Valor facial: 1,00; Cor marrom, azul, 

roxa, verde, preto. Franquia isolada - Série Peixe de 

Água Doce no Brasil

061-00000_17601 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe 

Hyphessobrycon innesi; Valor facial: 1,00; Cor verde, 

azul, vermelho, cinza, preto. Franquia isolada - Série 

Peixe de Água Doce no Brasil

061-00000_17602 filatelia Selo Oman

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco; Valor 

facial: 2 b; Cor cinza, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17603 filatelia Selo Oman

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco; Valor 

facial: 1 b; Cor cinza, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17604 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de réptil; Valor 

facial: 10; Cor marrom, amarelo, verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17605 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

femininas no primeiro plano; Valor facial: 1050,00; Cor 

azul, verde, cinza, vermelho. Franquia isolada - Série 

Natal - Pinturas Natalinas

061-00000_17606 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cana de açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17607 filatelia Selo Albânia

Selo vertical, denteado; Imagem do pássaro Troglodytes 

troglodytes; Valor facial: 0,5; Cor verde, marrom. 

Franquia isolada - Shqiperia

061-00000_17608 filatelia Selo Albânia

Selo vertical, denteado; Imagem do pássaro Remiz 

pendulinus; Valor facial: 1; Cor laranja, cinza, marrom. 

Franquia isolada - Shqiperia

061-00000_17609 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de inseto; Valor 

facial: 1 rl; Cor vermelho, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17610 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem tematizando teto que 

protege a família; Valor facial: 65,00; Cor azul, laranja, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- 20 Anos do Banco do Nacional de Habitaçao - BNH

061-00000_17611 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da moeda de ouro 

da Coroação de D. Pedro I; Valor facial: 25,00; Cor preto, 

dourado. Franquia isolada - Série Numismática - Museu 

de Valores do Banco Central do Brasil

061-00000_17612 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do brasão de 

Brasília; Valor facial: 2,50; Cor verde. Franquia isolada - 

Inauguraçao de Brasília, Capital

061-00000_17613 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de D. Pedro II; Valor 

facial: 21,00; Cor preto, marrom, amarelo. Franquia 

isolada - Dia do Selo - Centenário da Emissao D. Pedro II 

"Cabeça Grande"

061-00000_17614 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de D.Pedro I e 

caravela; Valor facial: 100,00; Cor verde, azul, 

vermelho, amarelo. Franquia isolada - Série Semana da 

Pátria 94



061-00000_17615 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de inseto; Valor 

facial: 1 rl; Cor vermelho, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17616 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de muro pintado, 

desenho infantil; Valor facial: 100,00; Cor verde, azul, 

amarelo, preto, vermelho. Franquia isolada. - Série 

Semana da Pátria 94

061-00000_17617 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de anjo com lira; 

Valor facial: 1,80; Cor marrom, azul, amarelo. Franquia 

isolada - Série Natal

061-00000_17618 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Búfalos Murrah à 

beira do rio; Valor facial: 65,00; Cor azul, verde, 

marrom. Franquia isolada - Série Búfalos de Marajó

061-00000_17619 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e a catedral 

de Aparecida; Valor facial: 24,00; Cor azul, preto. 

Franquia isolada - Série X Congresso Eucarístico Nacional - 

Visita do Papa Joao Paulo II ao Brasil

061-00000_17620 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e a basílica 

de S. Pedro, Roma; Valor facial: 4,00; Cor marrom, 

preto. Franquia isolada - Série X Congresso Eucarístico 

Nacional - Visita do Papa Joao Paulo II ao Brasil

061-00000_17621 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e a catedral 

de Brasília; Valor facial: 30,00; Cor violeta, preto. 

Franquia isolada - Série X Congresso Eucarístico Nacional - 

Visita do Papa Joao Paulo II ao Brasil



061-00000_17622 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e a catedral 

do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor verde. 

Franquia isolada - Série X Congresso Eucarístico Nacional - 

Visita do Papa Joao Paulo II ao Brasil

061-00000_17623 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e a catedral 

de Fortaleza; Valor facial: 4,00; Cor vinho, preto. 

Franquia isolada - Série X Congresso Eucarístico Nacional - 

Visita do Papa Joao Paulo II ao Brasil

061-00000_17624 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de Cavaleiro 

Medieval; Valor facial: 20; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17625 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de boneco de pau; 

Valor facial: 3,20; Cor marrom, verde, preto. Franquia 

isolada - Série Ano Internacional da Criança

061-00000_17626 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin; Valor facial: 4,00; Cor roxo, azul, cinza. 

Franquia isolada - Cinqüentenário da 1º Viagem do 

Dirigível "Graf Zeppelin" ao Brasil

061-00000_17627 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do lobos guará; 

Valor facial: 21,00; Cor verde, marrom, preto. Franquia 

isolada - Série Fauna Brasileira

061-00000_17628 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da planta coroa de 

frade; Valor facial: 45,00; Cor verde, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Flora Brasileira

061-00000_17629 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie do Brigadeiro Eduardo 

Gomes e imagem do emblema da Aeronáutica; Valor 

facial: 12,00; Cor azul, preto. Franquia isolada - 

Homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes



061-00000_17630 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trevo estilizado de 

03 corações; Valor facial: 2,50; Cor vermelho, verde, 

preto. Franquia isolada - XXXV Congresso da Soc. Bras. 

De Cardiologia - Homenagem r Carlos Chagas

061-00000_17631 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do alto-forno de usina; 

Valor facial: 3,50; Cor vermelho, preto, bege. Franquia 

isolada - 25 Anos da COSIPA

061-00000_17632 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do edifico sede, 

efígie e símbolos; Valor facial: 100,00; Cor azul, preto, 

rosa, amarelo. Franquia isolada - 150 Anos da 

Associaçao Comercial do Rio de Janeiro

061-00000_17633 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do mapa com linhas 

tematizando a comunicação intercontinental; Valor 

facial: 2,50; Cor azul, vermelho, verde, preto. Franquia 

isolada - TELECOM 79

061-00000_17634 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Palma de Ouro 

do Festival de Cannes; Valor facial: 17,00; Cor azul, 

verde, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos. - 20 Anos 

da Palma de Ouro ao filme "O Pagador de Promessas"

061-00000_17635 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de inseto; Valor 

facial: 1 rl; Cor verde, laranja, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17636 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gota com cana de 

açúcar tematizando a energia a álcool; Valor facial: 3,20; 

Cor verde, laranja, amarelo. Franquia isolada.

061-00000_17637 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de João Capistrano de 

Abreu; Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia múltipla de 

04 selos - Centenário de nascimento de Joao Capistrano 

de Abreu



061-00000_17638 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de João Capistrano de 

Abreu; Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia múltipla de 

04 selos - Centenário de nascimento de Joao Capistrano 

de Abreu

061-00000_17639 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de João Capistrano de 

Abreu; Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia múltipla de 

04 selos - Centenário de nascimento de Joao Capistrano 

de Abreu

061-00000_17640 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de João Capistrano de 

Abreu; Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia múltipla de 

04 selos - Centenário de nascimento de Joao Capistrano 

de Abreu

061-00000_17641 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da mãos e ramos; 

Valor facial: 120; Cor azul, preto. Franquia múltipla de 04 

selos. - Ano da Cooperaçao Internacional

061-00000_17642 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da mãos e ramos; 

Valor facial: 120; Cor azul, preto. Franquia múltipla de 04 

selos. - Ano da Cooperaçao Internacional

061-00000_17643 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da mãos e ramos; 

Valor facial: 120; Cor azul, preto. Franquia múltipla de 04 

selos. - Ano da Cooperaçao Internacional

061-00000_17644 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da mãos e ramos; 

Valor facial: 120; Cor azul, preto. Franquia múltipla de 04 

selos. - Ano da Cooperaçao Internacional

061-00000_17645 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Allan Kardec; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia múltipla de 04 selos. - 

Centenário da Codificaçao do Espiritismo



061-00000_17646 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Allan Kardec; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia múltipla de 04 selos. - 

Centenário da Codificaçao do Espiritismo

061-00000_17647 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Allan Kardec; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia múltipla de 04 selos. - 

Centenário da Codificaçao do Espiritismo

061-00000_17648 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Allan Kardec; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia múltipla de 04 selos. - 

Centenário da Codificaçao do Espiritismo

061-00000_17649 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Frei Santa Rita 

Durão e imagem de Caramuru; Valor facial: 12,00; Cor 

marrom, amarelo, preto. Franquia múltipla de 02 selos. - 

Dia do Livro - Bicentenário do Poema Caramuru de Frei 

Santa Rita Durao

061-00000_17650 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Frei Santa Rita 

Durão e imagem de Caramuru; Valor facial: 12,00; Cor 

marrom, amarelo, preto. Franquia múltipla de 02 selos. - 

Dia do Livro - Bicentenário do Poema Caramuru de Frei 

Santa Rita Durao

061-00000_17651 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de D. Pedro II; Valor 

facial: 21,00; Cor preto, marrom, amarelo. Franquia 

múltipla de 04 selos - Dia do Selo - Centenário da 

Emissao D. Pedro II "Cabeça Grande"

061-00000_17652 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de D. Pedro II; Valor 

facial: 21,00; Cor preto, marrom, amarelo. Franquia 

múltipla de 04 selos - Dia do Selo - Centenário da 

Emissao D. Pedro II "Cabeça Grande"



061-00000_17653 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de D. Pedro II; Valor 

facial: 21,00; Cor preto, marrom, amarelo. Franquia 

múltipla de 04 selos - Dia do Selo - Centenário da 

Emissao D. Pedro II "Cabeça Grande"

061-00000_17654 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de D. Pedro II; Valor 

facial: 21,00; Cor preto, marrom, amarelo. Franquia 

múltipla de 04 selos - Dia do Selo - Centenário da 

Emissao D. Pedro II "Cabeça Grande"

061-00000_17655 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada em forma 

de leque circunscrita; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor 

preto, azul. Franquia múltipla de 04 selos - Conferencia 

Interamericana Extraordinária (Rio de Janeira)

061-00000_17656 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada em forma 

de leque circunscrita; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor 

preto, azul. Franquia múltipla de 04 selos - Conferencia 

Interamericana Extraordinária (Rio de Janeira)

061-00000_17657 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada em forma 

de leque circunscrita; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor 

preto, azul. Franquia múltipla de 04 selos - Conferencia 

Interamericana Extraordinária (Rio de Janeira)

061-00000_17658 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada em forma 

de leque circunscrita; Valor facial: 100 cruzeiros; Cor 

preto, azul. Franquia múltipla de 04 selos - Conferencia 

Interamericana Extraordinária (Rio de Janeira)



061-00000_17659 filatelia Selo Oma

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta de salto 

com vara; Valor facial: 25b; Cor azul, preto, verde, 

vermelho, amarelo. Franquia mista de 04 selos. Provida 

de carimbo de porte - Dhufar (Governorado de Oma) - 

Jogos Olímpicos de Munique 1972

061-00000_17660 filatelia Selo Oma

Selo horizontal, denteado; Imagem de ciclistas; Valor 

facial: 1 r; Cor verde, amarelo, azul, vermelho, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Dhufar (Governorado de Oma) - Jogos Olímpicos de 

Munique 1972

061-00000_17661 filatelia Selo Oma

Selo horizontal, denteado; Imagem de canoismo; Valor 

facial: 12 b; Cor azul, verde, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Dhufar (Governorado de Oma) - Jogos Olímpicos de 

Munique 1972

061-00000_17662 filatelia Selo Oma

Selo horizontal, denteado; Imagem de esgrima; Valor 

facial: 20 b; Cor vermelho, verde, cinza, preto. Franquia 

mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - Dhufar 

(Governorado de Oma) - Jogos Olímpicos de Munique 

1972

061-00000_17663 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de arremesso de 

peso; Valor facial: 1 c; Cor verde, amarelo, azul, 

vermelho, preto. Franquia mista de 04 selos. Provida de 

carimbo de porte - Nagaland

061-00000_17664 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de corrida de 

marcha; Valor facial: 10 c; Cor verde, amarelo, 

vermelho, preto. Franquia mista de 04 selos. Provida de 

carimbo de porte - Nagaland



061-00000_17665 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de arremesso de 

lança; Valor facial: 50 c; Cor verde,roxo, azul, vermelho, 

preto. Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de 

porte - Nagaland

061-00000_17666 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de luta livre; Valor 

facial: 25 c; Cor verde, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Nagaland

061-00000_17667 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de boxe; Valor 

facial: 30 c; Cor azul, verde, amarelo, marrom, roxo. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Nagaland

061-00000_17668 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de levantamento de 

peso; Valor facial: 2 c; Cor azul, amarelo, vermelho, 

cinza, preto. Franquia mista de 04 selos. Provida de 

carimbo de porte - Nagaland

061-00000_17669 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de mergulhadora; 

Valor facial: 75 c; Cor amarelo, vermelho, verde, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Nagaland

061-00000_17670 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 20 c; Cor azul, verde, azul, marrom, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Nagaland

061-00000_17671 filatelia Selo Oma

Selo horizontal, denteado; Imagem de réptil; Valor 

facial: 1/2 b; Cor laranja, amarelo, roxo, preto. Franquia 

mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - Dhufar 

(Governorado de Oma)

061-00000_17672 filatelia Selo Oma

Selo horizontal, denteado; Imagem de lagarto; Valor 

facial: 15 b; Cor vermelho, marrom, rosa, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Dhufar (Governorado de Oma)



061-00000_17673 filatelia Selo Oma

Selo horizontal, denteado; Imagem de crocodilo 

africano; Valor facial: 1 b; Cor laranja, cinza, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Dhufar (Governorado de Oma)

061-00000_17674 filatelia Selo Oma

Selo horizontal, denteado; Imagem de cobra do leite; 

Valor facial: 10 b; Cor vermelho, cinza, roso, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provida de carimbo de porte - 

Dhufar (Governorado de Oma)

061-00000_17675 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem da cédula antiga de C$ 30,000; Valor facial: 

0,80; Cor verde, marrom, preto, cinza. Franquia isolada - 

Milésima Agencia do Banco do Brasil (Barra do Bugres - 

MT)

061-00000_17676 filatelia Selo Guiné

Selo horizontal, denteado; Imagem de ginasta e 

escultura étnica; Valor facial: 100 f; Cor verde, marrom, 

vermelho, azul, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - XIX Jogos Olímpicos México 1968

061-00000_17677 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de ciclista; Valor 

facial: 1,50 zt; Cor cinza, preto, vermelho, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17678 filatelia Selo Paraguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de jacaré; Valor 

facial: 25 gs; Cor verde, vermelho, marrom, azul. 

Franquia isolada.

061-00000_17679 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de dinossauro 

Brontossauros; Valor facial: 40 Gr; Cor marrom, verde, 

azul, preto, vermelho. Franquia isolada.

061-00000_17680 filatelia Selo Turquia

Selo vertical, denteado; Imagem de arco; Valor facial: 

200 kurus; Cor azul. Franquia isolada.



061-00000_17681 filatelia Selo Honduras

Selo vertical, denteado; Imagem de cervo em floresta 

queimada; Valor facial: 0,10; Cor azul, marrom, laranja, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17682 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina e 

masculina; Valor facial: 3 rls; Cor dourado, vermelho, 

azul, laranja, verde, cinza, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_17683 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe; Valor 

facial: 1 rl; Cor vermelho, laranja, preto, verde. Franquia 

mista de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17684 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe; Valor 

facial: 1 rl; Cor vermelho, laranja, preto, verde. Franquia 

mista de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17685 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe; Valor 

facial: 1 rl; Cor laranja, preto, verde. Franquia mista de 

04 selos. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17686 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe; Valor 

facial: 1 rl; Cor vermelho, laranja, preto. Franquia mista 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17687 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de mosca; Valor 

facial: 25 db; Cor verde, vermelho, azul, marrom, 

laranja, preto. Franquia mista de 04 selos. Provido de 

carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17688 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de joaninha; Valor 

facial: 35 db; Cor verde, vermelho, azul, preto. Franquia 

mista de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Sharjah



061-00000_17689 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de besouro; Valor 

facial: 65 db; Cor azul, verde, vermelho, marrom. 

Franquia mista de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Sharjah

061-00000_17690 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de lesma; Valor 

facial: 1 rl; Cor verde, marrom, cinza, preto. Franquia 

mista de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17691 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 1 

ft; Cor roxo, rosa, verde. Franquia mista de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17692 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de Nossa 

Senhora do Carmo, Mariana, MG; Valor facial: 17,00; 

Cor azul, cinza, marrom, verde, preto. Franquia mista de 

04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17693 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de nave espacial; Valor 

facial: 30 f; Cor verde, amarelo, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17694 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de nave espacial; Valor 

facial: 40 f; Cor roxo, azul, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17695 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de nave espacial; Valor 

facial: 2,60 ft; Cor azul, amarelo, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17696 filatelia Selo Equador

Selo vertical, denteado; Imagem de nave espacial; Valor 

facial: 2,00; Cor vermelho, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17697 filatelia Selo Equador

Selo vertical, denteado; Imagem de nave espacial; Valor 

facial: 2,50; Cor laranja, preto, bege. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17698 filatelia Selo Equador

Selo losangular, denteado; Imagem de figura humana 

com esquis; Valor facial: 1,50; Cor roxo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17699 filatelia Selo Equador

Selo losangular, denteado; Imagem de figura humana 

com patins; Valor facial: 0,10; Cor azul, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17700 filatelia Selo Equador

Selo losangular, denteado; Imagem de figura humana 

com patins e taco, tematizando hóquei; Valor facial: 

1,00; Cor verde, laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17701 filatelia Selo Equador

Selo losangular, denteado; Imagem de figura humana 

esquiando; Valor facial: 2,50; Cor verde, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17702 filatelia Selo Equador

Selo losangular, denteado; Imagem de figura humana 

esquiando; Valor facial: 2,00; Cor azul, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17703 filatelia Selo Equador

Selo losangular, denteado; Imagem de figura feminina 

com patins, tematizando patinação artística; Valor facial: 

4,00; Cor verde, laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17704 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de máscara Bakairi, 

MT; Valor facial: 1,00; Cor cinza, bege, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Preservaçao da Cultura Indígena no Brasil

061-00000_17705 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pintura corporal 

Kaiapó; Valor facial: 1,00; Cor cinza, bege, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Preservaçao da Cultura Indígena no Brasil



061-00000_17706 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de resplendor Karajá; 

Valor facial: 1,00; Cor cinza, azul, marrom, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Preservaçao da Cultura Indígena no Brasil

061-00000_17707 filatelia Selo Equador

Selo vertical, denteado; Imagem de nave espacial; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, bege, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17708 filatelia Selo Chile

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema em forma 

fitomorfa, dos escoteiros; Valor facial: 5 cts; Cor 

vermelho, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17709 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem do ano 1819 

e efígie masculina; Valor facial: 1 zt; Cor verde, marrom, 

amarelo, roxo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17710 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem do ano 1837 

e efígie masculina; Valor facial: 2,70 zt; Cor verde, 

vermelho, roxo, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17711 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem do ano 1829 

e efígie masculina; Valor facial: 1,50 zt; Cor laranja, 

marrom, cinza, preto, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17712 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem do ano 1840 

e efígie masculina; Valor facial: 3 zt; Cor azul, marrom, 

cinza, amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17713 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Arrow 

1915; Valor facial: 40 f; Cor azul, vermelho, cinza, 

marrom, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -



061-00000_17714 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Ford T 

1908; Valor facial: 80 f; Cor rosa, azul, marrom, 

amarelo, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17715 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Swift 1911; 

Valor facial: 60 f; Cor verde, amarelo, azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17716 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois jogadores de 

hóquei; Valor facial: 1,00 zt; Cor verde, amarelo, azul, 

vermelho, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17717 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois patinadores 

no gelo; Valor facial: 2,00 zt; Cor verde, roxo, vermelho, 

azul, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17718 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta com esqui; 

Valor facial: 50 Gr; Cor azul, rosa, verde, laranja, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17719 filatelia Selo Chile

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 40 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17720 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de três homens com 

rochedo ao fundo; Valor facial: 40; Cor azul, verde, 

cinza, bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17721 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de cavaleiro segurando 

bandeira; Valor facial: 7 ptas; Cor vermelho, marrom, 

amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_17722 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de lanceiro de 

cavalaria; Valor facial: 2 pta; Cor azul, preto, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17723 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de cavaleiro segurando 

espada; Valor facial: 3 ptas; Cor azul, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17724 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de dois mosqueteiros; 

Valor facial: 9 ptas; Cor amarelo, roxo, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17725 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem do capitão de 

Ingedeiros; Valor facial: 5 pta; Cor preto, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17726 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de dois soldados de 

infantaria; Valor facial: 25 pta; Cor verde, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17727 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de zapador de gala; 

Valor facial: 3 pta; Cor amarelo, azul, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17728 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem do comandante - do 

Estado maior, sobre cavalo; Valor facial: 3 pta; Cor azul, 

preto, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17729 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; Valor facial: 

0,10; Cor vermelho, azul, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17730 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de estrela e roda; 

Valor facial: 1,00; Cor azul, cinza, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17731 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema com as 

iniciais de Albrecht Durer; Valor facial: 30; Cor vermelho, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17732 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de carruagem; Valor 

facial: 3 zt; Cor verde, marrom, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17733 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de carruagem; Valor 

facial: 2 zt; Cor vermelho, preto, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17734 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de carruagem; Valor 

facial: 5 zt; Cor azul, preto, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17735 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de carruagem; Valor 

facial: 6 zt; Cor laranja, marrom, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17736 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de carruagem; Valor 

facial: 2,50 zt; Cor cinza, marrom, preto, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17737 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja de Fátima e 

da Rosa de Ouro; Valor facial: 2,80; Cor verde, amarelo, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Cinqüentenário das Apariçoes



061-00000_17738 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem da torre de castelo; 

Valor facial: 0,60; Cor verde, azul, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17739 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião, circulo e 

seta; Valor facial: 1,00; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17740 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem simbólica de chama 

ladeada por ramos; Valor facial: 10 cts; Cor azul, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Ano Internacional dos Direitos Humanos

061-00000_17741 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de ilha; Valor facial: 

1,00; Cor azul, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17742 filatelia Selo

Selo horizontal, denteado; Imagem de vitral com três 

figuras masculinas, duas sobre cavalo; Valor facial: 7 1/2 

p; Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17743 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de cavaleiro medieval; 

Valor facial: 1,35 zt; Cor amarelo, preto, marrom, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_17744 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de cavaleiro medieval; 

Valor facial: 20 Gr; Cor roxo, marrom, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17745 filatelia Selo Mongólia

Selo triangular, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5; Cor laranja, rosa, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17746 filatelia Selo Mongólia

Selo triangular, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

10; Cor azul, marrom, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17747 filatelia Selo Mongólia

Selo losangular, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

30; Cor rosa, verde, amarelo, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17748 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Pedro Álvares Cabral; 

Valor facial: 65,00; Cor marrom, vermelho, amarelo, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Descobrimentos das Américas e do Brasil - 

Homenagem a Exposiçao Filatélica "Espanha 8

061-00000_17749 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Cristóvão Colombo; 

Valor facial: 610,00; Cor verde, vermelho, amarelo, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Descobrimentos das Américas e do Brasil - 

Homenagem a Exposiçao Filatélica "Espa

061-00000_17750 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois aviões de 

treinamento militar; Valor facial: 24,00; Cor azul, verde, 

vermelho, preto. Franquia isolada - Dia da Industria 

Aeronáutica Brasileira

061-00000_17751 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de serpente; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, cinza, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17752 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de serpente; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, cinza, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17753 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de escada e tubulação; 

Valor facial: 30; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17754 filatelia Selo Hong Kong

Selo horizontal, denteado; Imagem de três cabeças de 

ovelha; Valor facial: 10 c; Cor vermelho, dourado. 

Franquia isolada.

061-00000_17755 filatelia Selo Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de estatua zoomorfa; 

Valor facial: 2 Np; Cor azul. Franquia isolada.



061-00000_17756 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17757 filatelia Selo Zaire

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem, telefone 

e navio ao fundo; Valor facial: 10 k; Cor verde, marrom, 

azul, preto. Franquia isolada.

061-00000_17758 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de livro aberto; 

Valor facial: 50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte

061-00000_17759 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de três figuras 

masculinas e brasão; Valor facial: 5 cts; Cor preto, 

amarelo, azul, verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Aniversário de Cuiabá - 

MT

061-00000_17760 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da tela mulher com 

filho à janela, de di Cavalcanti; Valor facial: 10 cts; Cor 

laranja, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série 10º Bienal de Sao Paulo

061-00000_17761 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 50; 

Valor facial: 50 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos - Cifras

061-00000_17762 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 50; 

Valor facial: 50 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos - Cifras

061-00000_17763 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 50; 

Valor facial: 50 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos - Cifras

061-00000_17764 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 50; 

Valor facial: 50 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos - Cifras



061-00000_17765 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira de 

Minas Gerais; Valor facial: 120,00; Cor vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 05 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Bandeiras dos Estados do Brasil

061-00000_17766 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira de 

Moto Grosso; Valor facial: 120,00; Cor azul, verde, 

amarelo, preto. Franquia múltipla de 05 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Bandeiras dos Estados do 

Brasil

061-00000_17767 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do 

Piauí; Valor facial: 120,00; Cor azul, verde, amarelo, 

preto. Franquia múltipla de 05 selos. Provido de carimbo 

de porte - Série Bandeiras dos Estados do Brasil

061-00000_17768 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do 

Maranhão; Valor facial: 120,00; Cor azul, vermelho, 

preto. Franquia múltipla de 05 selos. Provido de carimbo 

de porte - Série Bandeiras dos Estados do Brasil

061-00000_17769 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira de 

Santa Catarina; Valor facial: 120,00; Cor vermelho, 

verde, preto. Franquia mista de 05 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Bandeiras dos Estados do Brasil

061-00000_17770 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de ancora 

com efígie masculina; Valor facial: 10 centavos; Cor azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Semana 

da Marinha

061-00000_17771 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rochedo; Valor 

facial: 8,00; Cor verde. Franquia mista de 04 selos - 

Cinqüentenário da 1º Escalada ao "Dedo-de-Deus" - 

Magé, RJ



061-00000_17772 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rochedo; Valor 

facial: 8,00; Cor verde. Franquia mista de 04 selos - 

Cinqüentenário da 1º Escalada ao "Dedo-de-Deus" - 

Magé, RJ

061-00000_17773 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rochedo; Valor 

facial: 8,00; Cor verde. Franquia mista de 04 selos - 

Cinqüentenário da 1º Escalada ao "Dedo-de-Deus" - 

Magé, RJ

061-00000_17774 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rochedo; Valor 

facial: 8,00; Cor verde. Franquia mista de 04 selos - 

Cinqüentenário da 1º Escalada ao "Dedo-de-Deus" - 

Magé, RJ

061-00000_17775 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17776 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17777 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17778 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17779 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem do rosto da estatua 

da liberdade; Valor facial: 17 c; Cor verde, azul, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_17780 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 1 

b; Cor verde, rosa, preto. Franquia mista de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17781 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 2 

b; Cor verde, rosa, preto. Franquia mista de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17782 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 5 

b; Cor verde, amarelo, vermelho, roxo, preto. Franquia 

mista de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17783 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 8 

b; Cor verde, marrom, preto. Franquia mista de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17784 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 1 

b; Cor verde, rosa, preto. Franquia mista de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17785 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 2 

b; Cor verde, rosa, preto. Franquia mista de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17786 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 5 

b; Cor verde, amarelo, vermelho, roxo, preto. Franquia 

mista de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17787 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 8 

b; Cor verde, marrom, preto. Franquia mista de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17788 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 65 

dh; Cor amarelo, verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17789 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 35 

dh; Cor amarelo, azul, marrom, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17790 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 1 

rl; Cor vermelho, verde, marrom, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah



061-00000_17791 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 25 

dh; Cor vermelho, verde, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17792 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da 7º queda d'água 

do Salto; Valor facial: 21,00; Cor azul, verde, marrom, 

amarelo. Franquia múltipla de 04 selos - Série Salto das 

SeTE - Quedas do Guará

061-00000_17793 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da 7º queda d'água 

do Salto; Valor facial: 21,00; Cor azul, verde, marrom, 

amarelo. Franquia múltipla de 04 selos - Série Salto das 

SeTE - Quedas do Guará

061-00000_17794 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da 7º queda d'água 

do Salto; Valor facial: 21,00; Cor azul, verde, marrom, 

amarelo. Franquia múltipla de 04 selos - Série Salto das 

SeTE - Quedas do Guará

061-00000_17795 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da 7º queda d'água 

do Salto; Valor facial: 21,00; Cor azul, verde, marrom, 

amarelo. Franquia múltipla de 04 selos - Série Salto das 

SeTE - Quedas do Guará

061-00000_17796 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 50 

dh; Cor vermelho, verde, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17797 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 3 

rl; Cor verde, amarelo, azul, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17798 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas com vestes de época; Valor facial: 1 rl; Cor 

dourado, verde, vermelho, roso, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Fujeira



061-00000_17799 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas com vestes de época; Valor facial: 70 dh; Cor 

dourado, laranja, verde, vermelho, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_17800 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas com vestes de época; Valor facial: 30 dh; Cor 

dourado, roxo, vermelho, verde, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_17801 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem da tela "Games in tje 

park" de Zandomenech; Valor facial: 60 dirhams; Cor 

cinza, marrom, azul, verde, rosa, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Dubai

061-00000_17802 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem da tela "Young Girl with 

kitten" de Perroneau; Valor facial: 1 riyal; Cor verde, 

azul, marrom, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Dubai

061-00000_17803 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem da tela "Two boys with 

mastiff" de Goya; Valor facial: 60 dirhams; Cor azul, 

marrom, amarelo, laranja, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Dubai

061-00000_17804 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 40 f; Cor verde, azul, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17805 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de locomotiva; Valor 

facial: 3,40 L; Cor azul, verde, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17806 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 30 f; Cor verde, cinza, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17807 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de locomotiva; Valor 

facial: 2,15 L; Cor azul, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17808 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 1 zl; Cor roxo, preto, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17809 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 40; Cor verde, marrom, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17810 filatelia Selo

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 5; Cor verde, vermelho, preto, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17811 filatelia Selo Nicarágua

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 2 cts; Cor rosa, azul, verde, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_17812 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 30; Cor amarelo, vermelho, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17813 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 60 h; Cor amarelo, rosa, cinza, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17814 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 4 lei; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17815 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem de 1810 e 

efígie masculina; Valor facial: 1 zl; Cor verde, marrom, 

amarelo, roxo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17816 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem japonês 

com sol ao fundo; Valor facial: 10 ptas; Cor amarelo, 

vermelho, azul, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_17817 filatelia Selo Umm-Al Qiwain

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 1 riyal; Cor dourado, preto, cinza. Franquia 

isolada.

061-00000_17818 filatelia Selo Umm-Al Qiwain

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 1 riyal; Cor dourado, azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17819 filatelia Selo Umm-Al Qiwain

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 1 riyal; Cor dourado, azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17820 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 40 f; Cor vermelho, verde, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17821 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 50 Gr; Cor preto, vermelho, cinza, azul. Franquia 

isolada.

061-00000_17822 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 1,50 zl; Cor verde, roxo, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17823 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem de 1929 e 

efígie masculina; Valor facial: 1,50 zl; Cor laranja, 

marrom, vermelho, cinza, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17824 filatelia Selo Uruguai

Selo vertical, denteado; Imagem de farol e bóia, 

remarcado com imagem de trem; Valor facial: 6, 

remarcado: 0,60; Cor verde, preto, vermelho. Franquia 

isolada.

061-00000_17825 filatelia Selo Uruguai

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 6, remarcado: 1; Cor vermelho, azul, preto. 

Franquia mista de 02 selos.



061-00000_17826 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois automóveis, 

Hispano - Espanha, e Ford - A - Estados Unidos da 

America; Valor facial: 25 ptas; Cor vermelho, verde, 

dourado, preto, roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Exposiçao de coches de época

061-00000_17827 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro de corrida; 

Valor facial: 40; Cor amarelo, azul, preto, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17828 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Arrow 

1915; Valor facial: 40 f; Cor azul, vermelho, cinza, 

marrom, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17829 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão de 

bombeiros; Valor facial: 10; Cor vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17830 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão; Valor 

facial: 1,75; Cor azul, vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17831 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus; Valor 

facial: 1,20 lei; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17832 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de ambulância; 

Valor facial: 5; Cor azul, amarelo, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17833 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus; Valor 

facial: 20; Cor marrom, laranja, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17834 filatelia Selo Nicarágua

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão de 

bombeiros; Valor facial: 5; Cor amarelo, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17835 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 1 rl; Cor cinza, azul, dourado, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17836 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 80 f; Cor verde, azul, roxo, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17837 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 15 ptas; Cor cinza, vermelho, azul, amarelo, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17838 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem do emblema 

Intercosmos; Valor facial: 1; Cor vermelho, azul, 

dourado, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17839 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem zoomorfa e efígie de 

astronauta; Valor facial: 1 rl; Cor azul, bege, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Sharjah

061-00000_17840 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem de duas naves 

espaciais; Valor facial: 13; Cor preto, azul, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17841 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1 kcs; Cor amarelo, roxo, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17842 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de astronautas da 

Apollo 14; Valor facial: 2 rls; Cor dourado, azul, preto, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Fujeira

061-00000_17843 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de astronautas da 

Apollo 15; Valor facial: 1 pta; Cor cinza, vermelho, azul, 

amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17844 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de astronautas da 

Apollo 16; Valor facial: 3 rls; Cor dourado, azul, verde, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Manama Ajman

061-00000_17845 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem zoomorfa e efígie de 

astronauta; Valor facial: 1 rl; Cor dourado, verde, 

marrom, azul, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17846 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de astronautas da 

Apollo 16; Valor facial: 15 dh; Cor dourado, azul, 

vermelho, verde, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Fujeira

061-00000_17847 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de foice; Valor 

facial: 60 f; Cor vermelho, verde, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17848 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 1 rl; Cor azul, preto, cinza, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17849 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de astronautas da 

exploração de Venus; Valor facial: 25 ptas; Cor cinza, 

rosa, amarelo, vermelho, azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_17850 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave e antena; 

Valor facial: 6; Cor azul, preto, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17851 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Efígies de Young, Cernan e 

Stafford; Valor facial: 40 Dh; Cor verde, roxo, dourado. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Ajman

061-00000_17852 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem zoomorfa e efígie de 

astronauta; Valor facial: 1 rl; Cor azul, preto, marrom, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Sharjah

061-00000_17853 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas antenas; 

Valor facial: 30; Cor azul, verde, marrom, preto, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_17854 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem zoomorfa e efígie de 

astronauta; Valor facial: 1 rl; Cor dourado, verde, azul, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Sharjah

061-00000_17855 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem feminina segurando 

nave, abaixo imagem de globo; Valor facial: 30 h; Cor 

roxo, vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17856 filatelia Selo Ruanda

Selo horizontal, denteado; Imagem da nave Apollo; 

Valor facial: 20 c; Cor vermelho, amarelo, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17857 filatelia Selo Dominica

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 1/2 c; Cor verde, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17858 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro explorador 

do solo lunar; Valor facial: 1 rl; Cor roxo, cinza, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Sharjah



061-00000_17859 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de objeto espacial 

na lua; Valor facial: 1 rl; Cor roxo, amarelo, azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17860 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de astronautas da 

Apollo 15; Valor facial: 5 ptas; Cor verde, amarelo, 

preto, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17861 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de astronautas; 

Valor facial: 10 ptas; Cor azul, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17862 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de astronauta e 

efígie masculina; Valor facial: 10 ekuele; Cor laranja, 

azul, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17863 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial em 

solo; Valor facial: 1 rl; Cor azul, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_17864 filatelia Selo Ruanda

Selo horizontal, denteado; Imagem da nave Apollo; 

Valor facial: 20 c; Cor vermelho, amarelo, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17865 filatelia Selo Chile

Selo vertical, denteado; Imagem de observatório; Valor 

facial: 2,30 e; Cor azul. Franquia isolada.

061-00000_17866 filatelia Selo Grenada

Selo vertical, denteado; Imagem de lançamento de 

nave espacial; Valor facial: 2 c; Cor roxo, azul, cinza, 

amarelo. Franquia isolada.

061-00000_17867 filatelia Selo Chile

Selo horizontal, denteado; Imagem de observatório da 

universidade do Chile; Valor facial: 0,50 f; Cor azul. 

Franquia isolada.



061-00000_17868 filatelia Selo Grenada

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 1 c; Cor azul, cinza. Franquia isolada.

061-00000_17869 filatelia Selo Mongólia

Selo vertical, denteado; Imagem de nave e astronauta; 

Valor facial: 40; Cor azul, laranja, vermelho, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17870 filatelia Selo Grenada

Selo horizontal, denteado; Imagem de lançamento 

de,nave espacial; Valor facial: 1/2 c; Cor verde, marrom, 

cinza, amarelo. Franquia isolada.

061-00000_17871 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de nave espacial; 

Valor facial: 3 rls; Cor verde, cinza, azul, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Ajman

061-00000_17872 filatelia Selo Guiné

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores de 

futebol e escultura étnica; Valor facial: 25 f; Cor verde, 

rosa, dourado, vermelho, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Jogos Olímpicos - México 1968

061-00000_17873 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de flor, rocha e 

ferramenta de trabalho; Valor facial: 50 rokov; Cor azul, 

amarelo, cinza, preto, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17874 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem de ginasta; Valor 

facial:25 ekuele; Cor dourado, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17875 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem de hipismo; Valor 

facial: 10,00 ekuele; Cor dourado, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17876 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogadores de 

futebol; Valor facial: 200,00 ekuele; Cor dourado, azul, 

preto, amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17877 filatelia Selo Equador

Selo vertical, denteado; Imagem de nave espacial e solo 

lunar ao fundo; Valor facial: 0,80; Cor laranja, bege. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17878 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 60 

c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_17879 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 15; 

Cor azul, verde, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17880 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 6 e 

linhas onduladas; Valor facial: 6 c ent; Cor cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17881 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor e anais; Valor 

facial: 15; Cor azul, amarelo, roxo, rosa, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_17882 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de floresta e 

montanha ao fundo; Valor facial: 10; Cor roxo, rosa. 

Franquia isolada.

061-00000_17883 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor e fundo 

quadriculado; Valor facial: 10; Cor azul, cinza, ocre, 

preto. Franquia isolada.

061-00000_17884 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem e mulher 

em roupas típicas; Valor facial: 20; Cor azul, amarelo, 

vermelho. Franquia isolada.

061-00000_17885 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de máquina; Valor 

facial: 7 + 3; Cor laranja, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -



061-00000_17886 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de figuras humanas 

com máscaras e trajes típicos; Valor facial: 20; Cor 

verde, dourado, azul, vermelho. Franquia isolada.

061-00000_17887 filatelia Selo Ruanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor e pavão; 

Valor facial: 20 c; Cor dourado, verde, laranja, preto. 

Franquia isolada.

061-00000_17888 filatelia Selo Ruanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de pórtico de 

arquitetura local e flor; Valor facial: 30 c; Cor dourado, 

vermelho, preto, verde. Franquia isolada.

061-00000_17889 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 10; 

Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17890 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três pássaros; Valor 

facial: 100; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17891 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de sino cilíndrico; Valor 

facial: 60; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17892 filatelia Selo Congo

Selo vertical, denteado; Imagem de dois pelicanos; 

Valor facial: 10 c; Cor rosa, azul. Franquia isolada.

061-00000_17893 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de bonsai; Valor facial: 

20; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17894 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de duas aves em lago; 

Valor facial: 5; Cor azul, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_17895 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de samurai; Valor 

facial: 500; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_17896 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de dois cervos; Valor 

facial: 10; Cor verde, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_17897 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de avião e telhado; 

Valor facial: 40; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17898 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de figuras humanas 

com máscaras e trajes típicos; Valor facial: 20; Cor 

verde, preto, dourado. Franquia isolada.

061-00000_17899 filatelia Selo Zaire

Selo horizontal, denteado; Imagem de satélite; Valor 

facial: 2 k; Cor azul, verde, vermelho. Franquia isolada.

061-00000_17900 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

40; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17901 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cisne no lago; Valor 

facial: 5; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17902 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício triangular 

encimado por arcos; Valor facial: 30; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17903 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de atletas em carro 

de esqui; Valor facial: 20; Cor azul, vermelho, preto, 

amarelo. Franquia isolada.

061-00000_17904 filatelia Selo Zaire

Selo vertical, denteado; Imagem de balão; Valor facial: 

10 k; Cor azul, amarelo, verde, vermelho. Franquia 

isolada.

061-00000_17905 filatelia Selo Congo

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem em 

laboratório da Universidade Lovanium; Valor facial: 50 c; 

Cor vinho, preto, marrom. Franquia isolada.



061-00000_17906 filatelia Selo Congo

Selo horizontal, denteado; Imagem do mapa de Congo e 

efígie masculina; Valor facial: 10; Cor verde, amarelo, 

dourado, vermelho. Franquia isolada.

061-00000_17907 filatelia Selo Chile

Selo horizontal, denteado; Imagem de arcos; Valor 

facial: 5 edos; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte

061-00000_17908 filatelia Selo Zaire

Selo horizontal, denteado; Imagem de cervos; Valor 

facial: 10 k; Cor azul, verde, amarelo, marrom, preto. 

Franquia isolada.

061-00000_17909 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caixa de 

poupança postal dos correios; Valor facial: 0,25 Ncz; Cor 

azul, amarelo, cinza, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte

061-00000_17910 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho avermelhado. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Antigos Presidentes da República

061-00000_17911 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho avermelhado. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Antigos Presidentes da República

061-00000_17912 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17913 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República



061-00000_17914 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_17915 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caixa, ponte - 

férrea e trem; Valor facial: 20 cts; Cor marrom, verde, 

bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Exercito Brasileiro - Fator de Segurança e 

Desenvolvimento nacional

061-00000_17916 filatelia Selo Suíça

Selo horizontal, denteado; Imagem do palácio de 

Friburgo; Valor facial: 1,00; Cor laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte

061-00000_17917 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17918 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17919 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho avermelhado. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Antigos Presidentes da República

061-00000_17920 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho avermelhado. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Antigos Presidentes da República



061-00000_17921 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17922 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17923 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17924 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17925 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_17926 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17927 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_17928 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República



061-00000_17929 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_17930 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17931 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17932 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17933 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17934 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17935 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17936 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil



061-00000_17937 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17938 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17939 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17940 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de castanha do pará; 

Valor facial: 80,00; Cor vinho. Franquia múltipla de 05 

selos.

061-00000_17941 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de castanha do pará; 

Valor facial: 80,00; Cor vinho. Franquia múltipla de 05 

selos.

061-00000_17942 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de castanha do pará; 

Valor facial: 80,00; Cor vinho. Franquia múltipla de 05 

selos.

061-00000_17943 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de castanha do pará; 

Valor facial: 80,00; Cor vinho. Franquia múltipla de 05 

selos.

061-00000_17944 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de castanha do pará; 

Valor facial: 80,00; Cor vinho. Franquia múltipla de 05 

selos.

061-00000_17945 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil



061-00000_17946 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17947 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17948 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17949 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_17950 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de escravo com 

algemas quebradas tematizando Jovem Negro do 

Amazonas; Valor facial: 610,00; Cor verde, azul, 

marrom, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Centenário dos Abolicionistas

061-00000_17951 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de escravo com 

algemas quebradas tematizando Jovem Negro do 

Amazonas; Valor facial: 610,00; Cor verde, azul, 

marrom, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Centenário dos Abolicionistas

061-00000_17952 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00000_17953 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da 5º queda d'água 

do Salto; Valor facial: 17,00; Cor azul, verde, marrom, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série Salto das 

SeTE - Quedas do Guará

061-00000_17954 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe Acará 

Bandeira; Valor facial: 20 cts; Cor verde, amarelo, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao da Piscicultura e da Aquariofilia

061-00000_17955 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe Acará 

Bandeira; Valor facial: 20 cts; Cor verde, amarelo, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao da Piscicultura e da Aquariofilia

061-00000_17956 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de três figuras 

masculinas e brasão; Valor facial: 5 cts; Cor preto, 

amarelo, azul, verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Aniversário de Cuiabá - 

MT

061-00000_17957 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo vertical, denteado; Imagem de nave espacial; Valor 

facial: 3 kon; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17958 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de salineiro; Valor 

facial: 7,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_17959 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de arroz; Valor facial: 

120,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_17960 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Wenceslau Braz; Valor 

facial: 50 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República



061-00000_17961 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 22ª Reuniao 

do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-00000_17962 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 22ª Reuniao 

do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-00000_17963 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Severino Neiva; Valor 

facial: 8 cruzeiros; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Vultos Célebres

061-00000_17964 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 12 centavos; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17965 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia isolada - Tipo 

Cifra

061-00000_17966 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Emblema da ECT

061-00000_17967 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada - Tipo 

Cifra

061-00000_17968 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_17969 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 30 cts; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra

061-00000_17970 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 40 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra



061-00000_17971 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17972 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Marechal Humberto de 

Alencar Castelo Branco; Valor facial: 2,00; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Antigos Presidentes da República

061-00000_17973 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ana Neri; Valor facial: 

5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_17974 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17975 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do arcanjo São Gabriel; 

Valor facial: 40; Cor azul, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Dia de Sao Gabriel 

Padroeiro das Telecomunicaçoes

061-00000_17976 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de torre de ferro; Valor 

facial: 4 ft; Cor azul. Franquia isolada.

061-00000_17977 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mergulhador e 

imagem sacra; Valor facial: 10 cts; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sesquicentenário 

da 1º Pesquisa Histórica Subaquática



061-00000_17978 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de desenho infantil 

com duas figuras humana e árvores, de Mary; Valor 

facial: 40 cts; Cor preto, verde, azul, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Dia da 

Criança

061-00000_17979 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de estratificação do 

solo tematizando o programa nacional do clima; Valor 

facial: 5,00; Cor azul, verde, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17980 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Reio Olavo V da 

Noruega; Valor facial: 10 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Visita do Rei 

Olavo V da Noruega

061-00000_17981 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de máquina 

triangular; Valor facial: 110 cruzeiros; Cor verde, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Inauguraçao do Novo Terminal de Minério de Ferro da 

Companhia do Vale do Rio Doce (Tubarao - ES)

061-00000_17982 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de praça e 

compasso; Valor facial: 60 cts; Cor verde, amarelo, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Dia 

Mundial do Urbanismo

061-00000_17983 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de bodhisathiva; Valor 

facial: 50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17984 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de pescador; Valor 

facial: 100; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_17985 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira americana 

ao fundo palácio; Valor facial: 8 c; Cor vermelho, azul, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_17986 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de série de estrelas; 

Valor facial: 10 c; Cor vermelho. Franquia isolada.

061-00000_17987 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro 

cockerspaniel; Valor facial: 1 kcs; Cor amarelo, preto, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_17988 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro setter; 

Valor facial: 20 h; Cor verde, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17989 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro ohar; 

Valor facial: 60 h; Cor vinho, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17990 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem do cachorro barvar; 

Valor facial: 40 h; Cor azul, laranja, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17991 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de gepardo; Valor 

facial: 30 h; Cor rosa, amarelo, laranja, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17992 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_17993 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de escravo com 

algemas quebradas tematizando Jovem Negro do 

Amazonas; Valor facial: 610,00; Cor verde, azul, 

marrom, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Centenário dos Abolicionistas



061-00000_17994 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de escravo com 

algemas quebradas tematizando Jovem Negro do 

Amazonas; Valor facial: 610,00; Cor verde, azul, 

marrom, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Centenário dos Abolicionistas

061-00000_17995 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_17996 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50 Ncr$; Cor azul, rosa, verde. Franquia múltipla de 06 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17997 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50 Ncr$; Cor azul, rosa, verde. Franquia múltipla de 06 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17998 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50 Ncr$; Cor azul, rosa, verde. Franquia múltipla de 06 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_17999 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50 Ncr$; Cor azul, rosa, verde. Franquia múltipla de 06 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18000 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50 Ncr$; Cor azul, rosa, verde. Franquia múltipla de 06 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18001 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50 Ncr$; Cor azul, rosa, verde. Franquia múltipla de 06 

selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18002 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_18003 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-00000_18004 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18005 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Allan Kardec; Valor 

facial: 5 cts; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário da 

Desencarnaçao de Allan Kardec

061-00000_18006 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de desenho infantil 

com duas figuras humana e árvores, de Mary; Valor 

facial: 40 cts; Cor preto, verde, azul, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Dia da 

Criança

061-00000_18007 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da planta Urtigão; 

Valor facial: 0,50; Cor verde, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18008 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_18009 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil



061-00000_18010 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_18011 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_18012 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_18013 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_18014 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Tiradentes; Valor 

facial: 200,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Vultos Célebres

061-00000_18015 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_18016 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_18017 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_18018 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_18019 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Emblema da ECT

061-00000_18020 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Gonçalves Dias; Valor 

facial: 100,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Vultos Célebres

061-00000_18021 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor rosa. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_18022 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_18023 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República



061-00000_18024 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República

061-00000_18025 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 10,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_18026 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mamona; Valor 

facial: 200,00 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18027 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-00000_18028 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de escravo com 

algemas quebradas tematizando Jovem Negro do 

Amazonas; Valor facial: 610,00; Cor verde, azul, 

marrom, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Centenário dos Abolicionistas

061-00000_18029 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de escravo com 

algemas quebradas tematizando Jovem Negro do 

Amazonas; Valor facial: 610,00; Cor verde, azul, 

marrom, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Centenário dos Abolicionistas

061-00000_18030 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de escravo com 

algemas quebradas tematizando Jovem Negro do 

Amazonas; Valor facial: 610,00; Cor verde, azul, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Centenário dos Abolicionistas Precursores -



061-00000_18031 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18032 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18033 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18034 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor rosa. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_18035 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor rosa. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00000_18036 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa do Brasil; 

Valor facial: 20 cts; Cor verde, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 25º Cidade 

Servida por TELEX, Curitiba

061-00000_18037 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 22ª Reuniao 

do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-00000_18038 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina em 

primeiro plano, e figuras ao fundo, tematizando o 

Carnaval do Rio de Janeiro; Valor facial: 10 centavos; Cor 

bege, rosa, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Ano Internacional do Turis



061-00000_18039 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-00000_18040 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

2,10; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18041 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do arcanjo São Gabriel; 

Valor facial: 5 cts; Cor azul, roxo, amarelo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Dia de 

Sao Gabriel Padroeiro das Telecomunicaçoes

061-00000_18042 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Efígie de piloto; Valor facial: 10 

bani; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18043 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem da flor Jacarandá - 

Tarco; Valor facial: 0,20; Cor lilás, verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18044 filatelia Selo Indonésia

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois leões 

atacando bisão; Valor facial: 50; Cor laranja, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18045 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctv; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18046 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial:2,50 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18047 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18048 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18049 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18050 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 50 ctvs; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18051 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 20 ctvs; Cor vermelho, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18052 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctv; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18053 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 5 ctvs; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18054 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18055 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18056 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18057 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18058 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira da 

Paraíba; Valor facial: 24,00; Cor amarelo, preto, 

vermelho. Franquia isolada - Série Bandeiras dos 

Estados do Brasil



061-00000_18059 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Júlio Mesquita; 

Valor facial: 8,00; Cor marrom. Franquia isolada - 

Centenário de Nascimento de Júlio Mesquita

061-00000_18060 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem da maquinário; Valor 

facial: 10; Cor vinho, verde, laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18061 filatelia Selo Mongólia

Selo vertical, denteado; Imagem de duas focas; Valor 

facial: 50; Cor amarelo, azul, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18062 filatelia Selo Mongólia

Selo vertical, denteado; Imagem de duas baleias; Valor 

facial: 30; Cor amarelo, azul, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18063 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

150 ptas; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18064 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas crianças; 

Valor facial: 60 cts; Cor castanho avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Quintos Jogos 

Infantis

061-00000_18065 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do 

Espírito Santo; Valor facial: 24,00; Cor amarelo, azul, 

rosa, preto. Franquia isolada - Série Bandeiras dos 

Estados do Brasil

061-00000_18066 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem da Catedral de 

Córdoba; Valor facial: 50 c; Cor azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18067 filatelia Selo Syrian

Selo vertical, denteado; Imagem de figura humana 

estilizada com globo; Valor facial: 55 p ; Cor azul, 

amarelo, preto. Franquia isolada.

061-00000_18068 filatelia Selo Uruguai

Selo vertical, denteado; Imagem de avião e estatua com 

asa ; Valor facial: 50 c ; Cor amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18069 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira de 

Rondônia; Valor facial: 24,00; Cor amarelo, azul, verde, 

preto. Franquia isolada - Série Bandeiras dos Estados do 

Brasil

061-00000_18070 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da Universidade de 

Coimbra; Valor facial: 50; Cor amarelo, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18071 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de arqueiro; Valor 

facial: 30 Gr ; Cor amarelo, laranja,preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Olimpíadas 1972

061-00000_18072 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de corredor; Valor 

facial: 20 Gr ; Cor amarelo, roxo, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Olimpíadas 1972

061-00000_18073 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de boxe; Valor facial: 

40 Gr; Cor bege, vermelho, verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Olimpíadas 1972

061-00000_18074 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de esgrima; Valor 

facial: 60 Gr; Cor cinza, roxo, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Olimpíadas 1972

061-00000_18075 filatelia Selo Burundi

Selo losangular, denteado; Imagem de dois escoteiros; 

Valor facial: 24 f; Cor dourado, azul, amarelo, verde, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_18076 filatelia Selo Burundi

Selo losangular, denteado; Imagem de dois escoteiros e 

fogueira; Valor facial: 14 f; Cor dourado, azul, amarelo, 

verde, vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -



061-00000_18077 filatelia Selo Burundi

Selo losangular, denteado; Efígie de Robert Baden-

Powell; Valor facial: 1,504 f; Cor cinza, vermelho, verde, 

amarelo, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18078 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de libélula; Valor facial: 

20 q; Cor amarelo, azul, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18079 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de libélula; Valor facial: 

40 q; Cor verde, vinho, azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18080 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de borboleta; Valor 

facial: 10 q; Cor verde, marrom, rosa, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18081 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de borboleta; Valor 

facial: 50 q; Cor rosa, amarelo, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18082 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de borboleta; Valor 

facial: 30 q; Cor azul, amarelo, verde, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18083 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de libélula; Valor facial: 

35 q; Cor azul, verde, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18084 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de libélula; Valor facial: 

55 q; Cor rosa, marrom, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18085 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do Castelo di Bosa; 

Valor facial: 450; Cor azul, verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18086 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do Castelo Del Monte; 

Valor facial: 20; Cor azul, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18087 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 6 e 

linhas onduladas; Valor facial: 6 cent; Cor cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18088 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de Nice; Valor facial: 

10 f; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18089 filatelia Selo Síria

Selo vertical, denteado; Imagem de crianças e cachorro; 

Valor facial: 25 p; Cor azul, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18090 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Efígie de marinho; Valor facial: 1 

leu; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18091 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de pescador; Valor 

facial: 20 lire; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18092 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de industria; Valor 

facial: 45 pesos; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18093 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 8; 

Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_18094 filatelia Selo Chile

Selo horizontal, denteado; Imagem de pombo e mapa 

mundial; Valor facial: 5 e; Cor verde, vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18095 filatelia Selo Angola

Selo vertical, denteado; Imagem de cervo; Valor facial: 

50 cts; Cor verde, amarelo, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18096 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5; 

Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-



061-00000_18097 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Imagem de montanhas com 

neve; Valor facial: 15; Cor vinho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18098 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de avião; Valor facial: 

11 c; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18099 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de carneiro; Valor 

facial: 2,80; Cor vermelho, azul, preto, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18100 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de torre com faixa e 

inscrição "TUDO PELA NAÇÃO"; Valor facial: 40; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18101 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do Rio 

Grande do Norte; Valor facial: 24,00; Cor amarelo, 

verde, azul, preto. Franquia isolada - Série Bandeiras dos 

Estados do Brasil

061-00000_18102 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Imagem do mapa de Angola; 

Valor facial: 1,00; Cor verde, azul, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18103 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo vertical, denteado; Imagem de torre; Valor facial: 1 

pyb; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18104 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de fachada com arco; 

Valor facial: 60; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18105 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil



061-00000_18106 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cruzeiro e 

montanha ao fundo; Valor facial: 1,40 cruzeiros; Cor 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série 236º Congresso Eucarístico Internacional 1955

061-00000_18107 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de São João Batista de 

La Salle; Valor facial: 60 centavos; Cor azul. Franquia 

isolada - Tricentenário de Sao Joao Batista de La Salle

061-00000_18108 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bíblia e mapa do 

Brasil; Valor facial: 1,20; Cor rosa. Franquia isolada. - Dia 

da Bíblia

061-00000_18109 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de papa; Valor facial: 

500; Cor vermelho, verde, azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18110 filatelia Selo San Marino

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 1 

L; Cor amarelo, vermelho, verde. Franquia isolada.

061-00000_18111 filatelia Selo San Marino

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 2 

L; Cor azul, rosa, verde. Franquia isolada.

061-00000_18112 filatelia Selo San Marino

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 3 

L; Cor amarelo, rosa, verde. Franquia isolada.

061-00000_18113 filatelia Selo Iemen

Selo vertical, denteado; Imagem de folhas e fruto; Valor 

facial: 1/4 b; Cor verde, marrom, azul, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18114 filatelia Selo Iemen

Selo vertical, denteado; Imagem de folhas e fruto; Valor 

facial: 1/4 b; Cor verde, vermelho, azul, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18115 filatelia Selo Iemen

Selo vertical, denteado; Imagem de folhas e fruto; Valor 

facial: 1/2 b; Cor verde, laranja, azul, preto. Franquia 

isolada.



061-00000_18116 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 3 

b; Cor azul, verde, rosa, vermelho, preto. Franquia mista 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18117 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 4 

b; Cor azul, verde, rosa, marrom, preto. Franquia mista 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18118 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 10 

b; Cor azul, verde, rosa, vermelho, preto. Franquia mista 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18119 filatelia Selo Oman

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 15 

b; Cor verde, rosa, amarelo, preto. Franquia mista de 04 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18120 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro, 

cachorros e javali; Valor facial: 60 f; Cor vinho, marrom, 

verde, laranja, preto. Franquia isolada.

061-00000_18121 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de jarro com flor; Valor 

facial: 40 f; Cor dourado, verde, vermelho, amarelo, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18122 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de tigre; Valor 

facial:50 Np; Cor verde, laranja, preto. Franquia isolada.

061-00000_18123 filatelia Selo Coréia

Selo horizontal, denteado; Imagem de tela com 3 figuras 

humanas em plantação; Valor facial: 15; Cor verde, azul, 

preto, marrom, cinza. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18124 filatelia Selo Coréia

Selo horizontal, denteado; Imagem de tela com militares 

em ação; Valor facial: 10; Cor azul, marrom, verde, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-



061-00000_18125 filatelia Selo Coréia

Selo horizontal, denteado; Imagem de tela com 3 

homem em plantação; Valor facial: 10; Cor azul, 

marrom, preto, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18126 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de prédio encimado 

por antena; Valor facial: 1,20 ft; Cor roxo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18127 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de roldana, mão, e 

ramos; Valor facial: 2 ft; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18128 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_18129 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem do numeral 2; Valor 

facial: 2 ore; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18130 filatelia Selo Iemen

Selo vertical, denteado; Imagem de atleta 

arremessando lança; Valor facial: 15 fils; Cor laranja, 

azul, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Mahra

061-00000_18131 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 

15 dh; Cor dourado, verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - - Sharjah

061-00000_18132 filatelia Selo Bélgica

Selo vertical, denteado; Imagem de leão estilizado; 

Valor facial: 50 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18133 filatelia Selo Nicarágua

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão de 

bombeiros; Valor facial: 1,50; Cor verde, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18134 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 2 rls; Cor amarelo, verde, preto, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - - Fujeira

061-00000_18135 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Daimler 

1886; Valor facial: 40 f; Cor laranja, vinho, preto, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18136 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem de ciclista; Valor facial: 

15 ptas; Cor verde, rosa, azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18137 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 1 rl; Cor cinza, preto, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - - Sharjah

061-00000_18138 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro Peugeot 

1894; Valor facial: 60f; Cor verde, vinho, preto, rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18139 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro de 

bombeiros; Valor facial: 2; Cor vermelho, amarelo, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18140 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de rostos, carro, e 

crianças, tematizando a educação no trânsito; Valor 

facial: 60 h; Cor azul, vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18141 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro; Valor 

facial: 1 riyal; Cor vermelho, preto, dourado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - - Ajman



061-00000_18142 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro e pedestre; 

Valor facial: 40 f; Cor vermelho, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18143 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de caminhão; Valor 

facial: 90 Gr; Cor verde, amarelo, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18144 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus; Valor 

facial: 50 Gr; Cor vermelho, laranja, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18145 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo horizontal, denteado; Imagem de trator, plantação 

e usina; Valor facial: 40 kon; Cor verde, laranja, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18146 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carteiro sobre 

empilhadeira; Valor facial: 5 ft; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18147 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 40 

f; Cor rosa, verde, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18148 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 60 

f; Cor verde, rosa, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18149 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 80 

f; Cor azul, verde, vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18150 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil



061-00000_18151 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18152 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18153 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18154 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18155 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18156 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18157 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18158 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil



061-00000_18159 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_18160 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_18161 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Bisneta 

Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_18162 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de banana; Valor 

facial: 15,00 cruzeiros; Cor marrom. Franquia múltipla de 

04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18163 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de banana; Valor 

facial: 15,00 cruzeiros; Cor marrom. Franquia múltipla de 

04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18164 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de banana; Valor 

facial: 15,00 cruzeiros; Cor marrom. Franquia múltipla de 

04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18165 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de banana; Valor 

facial: 15,00 cruzeiros; Cor marrom. Franquia múltipla de 

04 selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18166 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_18167 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_18168 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_18169 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-00000_18170 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18171 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18172 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18173 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil



061-00000_18174 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe Acará 

Bandeira; Valor facial: 20 cts; Cor verde, amarelo, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao da Piscicultura e da Aquariofilia

061-00000_18175 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do mapa do Brasil; 

Valor facial: 10 cts; Cor verde, amarelo, azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Exercito Brasileiro - Fator de Segurança e 

Desenvolvimento nacional

061-00000_18176 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem do escudo do 

Colégio São Luiz; Valor facial: 10 cts; Cor azul, vermelho, 

dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Colégio Sao Luiz

061-00000_18177 filatelia Selo Suíça

Selo horizontal, denteado; Imagem de globo ladeado 

por figuras humanas com asas; Valor facial: 10; Cor 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18178 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem da Rosa de Ouro ; 

Valor facial: 20 cts; Cor roso, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Outorga da Rosa de Ouro r 

Basílica de N. S. Aparecida

061-00000_18179 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de professora em 

moldura elíptica; Valor facial: 5 cts; Cor rosa, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Liceu Literário Portugues

061-00000_18180 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do brasão de Vasco da 

Gama; Valor facial: 2,80; Cor marrom, vermelho, 

amarelo, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_18181 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem do cachorro Skye - 

Terrier; Valor facial: 1 eukele; Cor verde, vermelho, 

preto. Franquia mista de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18182 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem do cachorro Leonberg; 

Valor facial: 2 eukele; Cor verde, vermelho, marrom, 

preto. Franquia mista de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18183 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem do cachorro Bull-

Terrier; Valor facial: 10 eukele; Cor marrom, cinza, 

preto. Franquia mista de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18184 filatelia Selo Guiné Equatorial

Selo vertical, denteado; Imagem do cachorro Highland - 

Terrier; Valor facial: 70 eukele; Cor rosa, cinza, preto. 

Franquia mista de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18185 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois macacos; 

Valor facial: 20 c; Cor verde, marrom, amarelo, azul, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18186 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois ursos coalas; 

Valor facial: 7 c; Cor verde, azul, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18187 filatelia Selo Libéria

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas llamas; 

Valor facial: 8 c; Cor roxo, marrom, azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18188 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Frei Santa Rita 

Durão e imagem de Caramuru; Valor facial: 12,00; Cor 

marrom, amarelo, preto. Franquia isolada - Dia do Livro - 

Bicentenário do Poema Caramuru de Frei Santa Rita 

Durao



061-00000_18189 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta; Valor 

facial: 1,50 zl; Cor marrom, verde, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18190 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta; Valor 

facial: 1,00 zl; Cor roxo, azul, verde, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18191 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta; Valor 

facial: 4,00 zl; Cor lilás, laranja, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18192 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de alce; Valor facial: 

30; Cor verde, azul, marrom, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18193 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de lobo; Valor facial: 

5; Cor verde, azul, marrom, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18194 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de felino; Valor 

facial: 15; Cor azul, verde, amarelo, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18195 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de urso; Valor facial: 

10; Cor verde, azul, marrom, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18196 filatelia Selo Mongólia

Selo horizontal, denteado; Imagem de javali; Valor 

facial: 20; Cor verde, azul, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18197 filatelia Selo San Marino

Selo vertical, denteado; Imagem de folhas e fruto; Valor 

facial: 2 L; Cor cinza, verde, laranja. Franquia isolada.

061-00000_18198 filatelia Selo San Marino

Selo vertical, denteado; Imagem de cacho de uva; Valor 

facial: 1 L; Cor amarelo, vinho, verde. Franquia isolada.



061-00000_18199 filatelia Selo San Marino

Selo vertical, denteado; Imagem de folhas com maça; 

Valor facial: 3 L; Cor verde, vermelho, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18200 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de corrida de cavalo; 

Valor facial: 1 rl; Cor verde, marrom, azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18201 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de carro de corrida; 

Valor facial: 1 rl; Cor cinza, vermelho, roxo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18202 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 20 ctvs; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18203 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 20 ctvs; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18204 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18205 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18206 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18207 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18208 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18209 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2,50 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18210 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2,50 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18211 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 50 ctvs; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18212 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 5 ctvs; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18213 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18214 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta levantando 

peso; Valor facial: 40 c; Cor azul, laranja, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18215 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de ginasta; Valor 

facial: 40 c; Cor azul, cinza, verde, vermelho, preto. 

Franquia isolada.

061-00000_18216 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião e USA; 

Valor facial: 21 c; Cor azul, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18217 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira americana 

e palácio ao fundo; Valor facial: 6 c; Cor azul, vermelho, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18218 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira americana 

e palácio ao fundo; Valor facial: 6 c; Cor azul, vermelho, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18219 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira americana 

e palácio ao fundo; Valor facial: 613 c; Cor azul, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_18220 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de duas bandeiras 

americanas; Valor facial: 10 c; Cor azul, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18221 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18222 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18223 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas 

do Brasil

061-00000_18224 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada - Série Mulheres 

Famosas do Brasil

061-00000_18225 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de eucalipto; Valor 

facial: 150,00; Cor verde. Franquia isolada.

061-00000_18226 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

0,30; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18227 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema com 

corneta ; Valor facial: 40 c; Cor laranja, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 5º Congresso da 

Uniao Postal das Américas e Espanha (UPAE) - Rio de 

Janeiro



061-00000_18228 filatelia Selo Mahra

Selo vertical, denteado; Imagem de atleta levantando 

peso ; Valor facial: 75 fils; Cor laranja, preto, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18229 filatelia Selo Mahra

Selo vertical, denteado; Imagem de luta livre; Valor 

facial: 10 fils; Cor laranja, preto, azul, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18230 filatelia Selo Mahra

Selo vertical, denteado; Imagem de natação; Valor 

facial: 150 fils; Cor laranja, preto, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18231 filatelia Selo Mahra

Selo vertical, denteado; Imagem de boxe; Valor facial: 

100 fils; Cor laranja, preto, azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18232 filatelia Selo Mahra

Selo vertical, denteado; Imagem de tiro; Valor facial: 50 

fils; Cor laranja, preto, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18233 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem idoso; 

Valor facial: 10 dh; Cor dourado, cinza, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18234 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de mulher e criança; 

Valor facial: 5 dh; Cor dourado, cinza, marrom, azul, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Sharjah

061-00000_18235 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas mulheres; 

Valor facial: 1 rl; Cor dourado, cinza, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18236 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem idoso; 

Valor facial: 75 dh; Cor dourado, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah



061-00000_18237 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem jovem 

com chapéu; Valor facial: 35 dh; Cor dourado, cinza, 

azul, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Sharjah

061-00000_18238 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem jovem; 

Valor facial: 3 rls; Cor dourado, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18239 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem com 

chapéu; Valor facial: 25 dh; Cor dourado, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18240 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de mulher com livro; 

Valor facial: 2 rls; Cor dourado, marrom, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Sharjah

061-00000_18241 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de formiga; Valor 

facial: 50 dh; Cor verde, cinza, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18242 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de abelha; Valor 

facial: 3 rls; Cor verde, amarelo, azul, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sharjah

061-00000_18243 filatelia Selo Butao

Selo horizontal, denteado; Imagem de esqui; Valor 

facial: 1 ch; Cor azul, vermelho, preto. Franquia isolada.

061-00000_18244 filatelia Selo Butao

Selo horizontal, denteado; Imagem de hóquei; Valor 

facial: 3 ch; Cor verde, azul, laranja, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18245 filatelia Selo Butao

Selo horizontal, denteado; Imagem de patinadora; Valor 

facial: 5 ch; Cor vermelho, preto. Franquia isolada.



061-00000_18246 filatelia Selo Butao

Selo horizontal, denteado; Imagem de esqui; Valor 

facial: 4 ch; Cor azul, vermelho, verde, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18247 filatelia Selo Butao

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro de esqui; 

Valor facial: 2 ch; Cor vermelho, azul, amarelo, preto. 

Franquia isolada.

061-00000_18248 filatelia

Selo Republique Federale Islamique des 

Comores

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem de time de futebol levantando taça; Valor 

facial: 500 f; Cor verde, marrom, azul, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18249 filatelia Selo Níger

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem de jogadores de futebol; Valor facial: 500 f; Cor 

azul, verde, amarelo, preto.. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18250 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias; Valor 

facial: 1,00 cruzeiro; Cor marrom. Franquia isolada - 

Série Bisneta Vultos Célebres da História do Brasil

061-00000_18251 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pintura da Lapa do 

Caboclo, MG; Valor facial: 300 cruzeiros; Cor marrom, 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Pinturas Rupestres - BRAPEX VI

061-00000_18252 filatelia Selo México

Selo vertical, denteado; Efígie de Francisco Márques; 

Valor facial: 1 er; Cor preto. Franquia isolada.

061-00000_18253 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos.

061-00000_18254 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos.



061-00000_18255 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18256 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de caju; Valor facial: 

100,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18257 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mandioca; Valor 

facial: 45,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18258 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 200; 

Valor facial: 200 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18259 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado, sobre carta; Imagem de flor; 

Valor facial: 60; Cor azul, vermelho, verde, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18260 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado, sobre carta; Imagem de flor; 

Valor facial: 60; Cor azul, vermelho, verde, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18261 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado, sobre carta; Imagem de flor; 

Valor facial: 60; Cor azul, vermelho, verde, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18262 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado, sobre carta; Imagem de flor; 

Valor facial: 60; Cor azul, vermelho, verde, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18263 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado, sobre carta; Imagem de flor; 

Valor facial: 40; Cor azul, amarelo, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18264 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pintura da Cerca 

Grande, MG; Valor facial: 300 cruzeiros; Cor marrom, 

azul, amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Pinturas Rupestres - BRAPEX VI

061-00000_18265 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 200; 

Valor facial: 200 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18266 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 200; 

Valor facial: 200 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18267 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 200; 

Valor facial: 200 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18268 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18269 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18270 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18271 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18272 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras



061-00000_18273 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia múltipla 

de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18274 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia múltipla 

de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18275 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia múltipla 

de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18276 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia múltipla 

de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18277 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia múltipla 

de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18278 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 500; 

Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. Franquia múltipla 

de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18279 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de espiga de milho; 

Valor facial: 4,00s; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18280 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de espiga de milho; 

Valor facial: 4,00s; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18281 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de árvore com flor; 

Valor facial: 60; Cor preto, verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18282 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 60; 

Cor roxo, verde, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18283 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

em trajes típicos sobre ponte; Valor facial: 50; Cor azul, 

laranja, vermelho, preto. Franquia mista de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18284 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

em trajes típicos sobre ponte; Valor facial: 50; Cor azul, 

laranja, vermelho, preto. Franquia mista de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18285 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de ponte; Valor 

facial: 60; Cor azul, verde, preto, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18286 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de casarão; Valor 

facial: 60; Cor azul, rosa, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18287 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de casa com 

árvores; Valor facial: 60; Cor verde, azul, cinza, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18288 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de circulo multicor; 

Valor facial: 50; Cor amarelo, laranja, preto, roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18289 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de samurai e 

edifício; Valor facial: 60; Cor vermelho, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18290 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de ave; Valor facial: 

60; Cor verde, roxo,. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_18291 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de flores; Valor 

facial: 50; Cor azul, amarelo, rosa, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18292 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 10; 

Cor marrom, amarelo, verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18293 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de dois cervos; Valor 

facial: 70; Cor azul, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18294 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de pombo correio e 

flores; Valor facial: 60; Cor verde, azul, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18295 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de criança; Valor facial: 

200; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18296 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Pelourinho em 

Alcântara, Maranhão; Valor facial: 1,00; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18297 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18298 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do lastro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18299 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antonio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18300 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem do 

monumento dos Açorianos; Sem Valor facial; Cor 

laranja, verde, azul, marrom, preto. Franquia isolada.

061-00000_18301 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de 

pintura da Cerca Orange, Matozinhos, MG; Valor facial: 

300 cruzeiros; Cor marrom, amarelo, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Pinturas 

Rupestres - BRAPEX VI

061-00000_18302 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de 

pintura da Lapa do Caboclo, MG; Valor facial: 300 

cruzeiros; Cor marrom, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Pinturas Rupestres - BRAPEX 

VI

061-00000_18303 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de 

pintura do Grande Abrigo de Santana do riacho, MG; 

Valor facial: 2000 cruzeiros; Cor marrom, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Pinturas 

Rupestres - BRAPEX VI

061-00000_18304 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem do Pe. 

Anchieta e indígena nas areias de Iperoig, Ubatuba; 

Valor facial: 5,00; Cor azul, verde, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Beatificaçao do Pe. Anchieta

061-00000_18305 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

numeral 200; Valor facial: 200 cruzeiros; Cor azul. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Cifras

061-00000_18306 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

numeral 200; Valor facial: 200 cruzeiros; Cor azul. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Cifras



061-00000_18307 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

numeral 500; Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Cifras

061-00000_18308 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

numeral 500; Valor facial: 500 cruzeiros; Cor preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Cifras

061-00000_18309 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

numeral 50; Valor facial: 50 cruzeiros; Cor rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_18310 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie do 

Marechal Mascarenhas de Moraes e roteiro da FEB; 

Valor facial: 45,00; Cor rosa, vinho, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Centenário do 

Nascimento do Marechal Mascarenhas de Moraes

061-00000_18311 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem 

indescritível; Valor facial: 400; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Alegorias e 

Vultos Célebres

061-00000_18312 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de 

aleitamento; Valor facial: 220; Cor roxo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Sobrevivencia e Desenvolvimento Infantil UNICEF

061-00000_18313 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem do 

crescimento; Valor facial: 220; Cor roxo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Sobrevivencia e Desenvolvimento Infantil UNICEF



061-00000_18314 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de 

basquete; Valor facial: 30,00; Cor marrom, roxo, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - IX Campeonato Mundial de Basquetebol SP

061-00000_18315 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de 

mulher e caixa coletora dos correios; Valor facial: 2,50; 

Cor amarelo, azul, verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 10 Anos da ECT XVIII 

Congresso da UPU

061-00000_18316 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

barco; Valor facial: 500; Cor verde, marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos - 150 Anos de Ligaçao Marítima e 

Empresarial, Niterói, RJ

061-00000_18317 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

barco; Valor facial: 500; Cor verde, marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos - 150 Anos de Ligaçao Marítima e 

Empresarial, Niterói, RJ

061-00000_18318 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

barco; Valor facial: 500; Cor verde, marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos - 150 Anos de Ligaçao Marítima e 

Empresarial, Niterói, RJ

061-00000_18319 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

barco; Valor facial: 500; Cor verde, marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos - 150 Anos de Ligaçao Marítima e 

Empresarial, Niterói, RJ

061-00000_18320 filatelia Selo Venezuela

Selo horizontal, denteado; Imagem de documento; 

Valor facial: 0,50; Cor verde, rosa. Franquia isolada. 

Provida de carimbo de porte -

061-00000_18321 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, denteado; Imagem da Capela das 

Aparições e do monumento Sagrado Coração de Jesus; 

Valor facial: 50; Cor verde, amarelo, azul, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18322 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo losangular, denteado; Imagem de serpente; Valor 

facial: 1,50; Cor verde, bege, azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18323 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de Serpente; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, cinza, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18324 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Bocage; Valor facial: 

2,00; Cor verde, vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18325 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de duas estatuas; 

Valor facial: 1,00; Cor vermelho, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18326 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de São Vicente - de Paulo; 

Valor facial: 2,80; Cor verde, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18327 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Ricardo José; Valor 

facial: 2,00; Cor vermelho, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18328 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Ricardo José; Valor 

facial: 2,00; Cor vermelho, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18329 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Ricardo José; Valor 

facial: 2,00; Cor vermelho, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18330 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Ricardo José; Valor 

facial: 2,00; Cor vermelho, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18331 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de poço de petróleo; 

Valor facial: 4,00; Cor rosa, verde, vermelho, azul, roxo, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18332 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 15,00; Cor azul, verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18333 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; Valor facial: 

0,10; Cor vermelho, azul, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18334 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

0,35; Cor rosa, verde, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18335 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

0,05; Cor ocre, marrom, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18336 filatelia Selo Venezuela

Selo vertical, denteado; Imagem de barraca de lanches 

e duas figuras humanas; Valor facial: 70; Cor verde, 

vermelho, amarelo, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18337 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

0,40; Cor ocre, marrom, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18338 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

0,35; Cor rosa, verde, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18339 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

0,05; Cor ocre, marrom, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18340 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cubo dentro de 

circulo; Valor facial: 8,00; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Semana Nacional de 

Educaçao

061-00000_18341 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do Pavilhão dos 

Desportos, Porto; Valor facial: 3,00; Cor azul, verde, 

vermelho, amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_18342 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem do selo Olho de Boi de 30 reis; Valor facial: 

20,00 cruzeiros; Cor verde, amarelo, preto. Franquia 

mista de 02 selos - Stamp World London 90

061-00000_18343 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem do selo Penny Black, Inglaterra, valor de 1 

penny; Valor facial: 100,00 cruzeiros; Cor verde, 

amarelo, preto. Franquia mista de 02 selos - Stamp 

World London 90

061-00000_18344 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem do Olho 

de Boi de 60 reis; Valor facial: 60000,00 cruzeiros; Cor 

amarelo, preto. Franquia isolada - 150 Anos do Selo 

Postal Brasileiro 1993

061-00000_18345 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem do Olho 

de Boi de 90 reis; Valor facial: 90000,00 cruzeiros; Cor 

amarelo, preto. Franquia isolada - 150 Anos do Selo 

Postal Brasileiro 1993

061-00000_18346 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18347 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18348 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18349 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_18350 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18351 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18352 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18353 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18354 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18355 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18356 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18357 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_18358 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18359 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18360 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18361 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18362 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18363 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18364 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18365 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_18366 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18367 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18368 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

laranja; Valor facial: 0,01; Cor amarelo, verde, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18369 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

laranja; Valor facial: 0,01; Cor amarelo, verde, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18370 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

laranja; Valor facial: 0,01; Cor amarelo, verde, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18371 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Museus de ArTE - do 

Brasil

061-00000_18372 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Museus de ArTE - do 

Brasil



061-00000_18373 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Museus de ArTE - do 

Brasil

061-00000_18374 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18375 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia mista de 03 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18376 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18377 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18378 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia múltipla de 

04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil



061-00000_18379 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia múltipla de 

04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18380 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia múltipla de 

04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18381 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia múltipla de 

04 selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18382 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18383 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18384 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil



061-00000_18385 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18386 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18387 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18388 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18389 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Museus de ArTE - do Brasil



061-00000_18390 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre cartão postal; Imagem 

do Papa e a Basílica de S. Pedro, Roma; Valor facial: 

4,00; Cor marrom, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série X Congresso Eucarístico Nacional 

- Visita do Papa Joao Paulo II ao

061-00000_18391 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre cartão; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18392 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre cartão; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18393 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18394 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Efígie do 

Presidente - John Kennedy; Valor facial: 5 c; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18395 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital; Imagem 

de figuras com livro tematizando a leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa, 

preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia do Livro Infantil -

061-00000_18396 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital; Imagem 

de figuras com livro tematizando a leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa, 

preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Dia do Livro Infantil -



061-00000_18397 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia mista de 03 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18398 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18399 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18400 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia mista de 03 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18401 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18402 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil



061-00000_18403 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto edital; Imagem de 

pássaro; Valor facial: 0,01; Cor azul, verde, marrom, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18404 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre cartão postal; Imagem 

de indígenas e instrumentos de caça; Valor facial: 1,15; 

Cor vermelho, marrom, laranja, azul, preto, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 1997

061-00000_18405 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

laranja; Valor facial: 0,01; Cor amarelo, verde, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18406 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem de 

pássaro; Valor facial: 0,01; Cor azul, verde, marrom, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18407 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre envelope; Imagem de 

pássaro; Valor facial: 0,01; Cor azul, verde, marrom, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18408 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

laranja; Valor facial: 0,01; Cor amarelo, verde, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18409 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre cartão postal; Imagem 

de indígenas e instrumentos de caça; Valor facial: 1,15; 

Cor vermelho, marrom, laranja, azul, preto, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 1997



061-00000_18410 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre cartão postal; Imagem 

de indígenas e instrumentos de caça; Valor facial: 1,15; 

Cor vermelho, marrom, laranja, azul, preto, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 1997

061-00000_18411 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18412 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18413 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de lançamento 

e envelope; Imagem de indígenas e instrumentos de 

caça; Valor facial: 1,15; Cor vermelho, marrom, laranja, 

azul, preto, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 1997

061-00000_18414 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem de indígenas e instrumentos de caça; Valor 

facial: 1,15; Cor vermelho, marrom, laranja, azul, preto, 

cinza. Franquia isolada - 1997

061-00000_18415 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem do Pe. 

Anchieta e indígena nas areias de Iperoig, Ubatuba; 

Valor facial: 5,00; Cor azul, verde, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Beatificaçao do Pe. Anchieta

061-00000_18416 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem da 

Máscara Tukuna; Valor facial: 4,00; Cor azul, amarelo, 

preto, vermelho. Franquia mista de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série ArTE - Indígena



061-00000_18417 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem da 

Máscara kanela; Valor facial: 4,00; Cor marrom, 

amarelo, preto. Franquia mista de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série ArTE - Indígena

061-00000_18418 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem da 

Máscara Tapirapé; Valor facial: 4,00; Cor azul, amarelo, 

preto, vermelho, verde. Franquia mista de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série ArTE - Indígena

061-00000_18419 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

moeda, anverso e reverso; Valor facial: 2,50; Cor rosa, 

preto, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18420 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie da 

República; Valor facial: 2; Cor marrom preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18421 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie masculina; 

Valor facial: 1,000; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18422 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

moeda, anverso e reverso; Valor facial: 50; Cor azul, 

preto, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18423 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Efígie de duas 

mulheres; Valor facial: 50; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18424 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

moeda; Valor facial: 40; Cor verde, cinza, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18425 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

colunas em ruína e árvores; Valor facial: 1,50 p; Cor 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18426 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

templo em ruína; Valor facial: 2,50 p; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18427 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de figura 

feminina; Valor facial: 300; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18428 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de figura 

masculina sobre duas colunas; Valor facial: 1000; Cor 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18429 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie masculina; 

Valor facial: 2,50 p; Cor roxo. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18430 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de torre 

e cidade em ruína; Valor facial: 300 p; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18431 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de figura 

estilizada; Valor facial: 1; Cor azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18432 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

laranja; Valor facial: 0,01; Cor amarelo, verde, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18433 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto edital; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia mista de 03 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18434 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto edital; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18435 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto edital; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18436 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto edital; Imagem da 

obra "Melle Pogany", bronze, de Candido Portinari; 

Valor facial: 28,00; Cor azul, amarelo, ocre, preto. 

Franquia mista de 03 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série Museus de ArTE - do Brasil

061-00000_18437 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto edital; Imagem da 

tela "O Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 

24,00; Cor rosa, preto, roxa, azul. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil



061-00000_18438 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto edital; Imagem da 

tela "O Copo d'Água, de A. de Figueiredo; Valor facial: 

30,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia mista de 03 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Museus de 

ArTE - do Brasil

061-00000_18439 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de figura 

humana tematizando a pintura corporal Kaiapó, MT e 

PA; Valor facial: 1,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Preservaçao da Cultura Indígena

061-00000_18440 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Imagem de figura 

humana tematizando a pintura corporal Kaiapó, MT e 

PA; Valor facial: 1,00; Cor rosa, preto, marrom. Franquia 

múltipla de 02 selos - Série Preservaçao da Cultura 

Indígena no Brasil

061-00000_18441 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de arco e 

monumento; Valor facial: 50 f; Cor verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18442 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de mão com trigo; 

Valor facial: 15 p; Cor verde, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18443 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de bandeira com 

cruz vermelha; Valor facial: 5 c; Cor cinza, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18444 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de casa; Valor facial: 

110; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18445 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de campo com 

rochas; Valor facial: 1,00; Cor verde, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18446 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de flor de lis; Valor 

facial: 5 f; Cor marrom, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18447 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de campo com 

rochas; Valor facial: 1,00; Cor verde, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18448 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de planta e torre ao 

fundo; Valor facial: 100 lire; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18449 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de planta e torre ao 

fundo; Valor facial: 100 lire; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18450 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de planta e torre ao 

fundo; Valor facial: 100 lire; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18451 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de castelo, Chateau 

de Chantilly; Valor facial: 0,85; Cor verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18452 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18453 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de galo; Valor facial: 

0,25; Cor azul, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18454 filatelia Selo Paraguai

Selo vertical, denteado; Efígie de figura fantástica; Valor 

facial: 100; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18455 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três pássaros; Valor 

facial: 100; Cor rosa, preto. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18456 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três pássaros; Valor 

facial: 100; Cor rosa, preto. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18457 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

40 lire; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18458 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de corrente; Valor 

facial: 5 cents; Cor vermelho, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18459 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

0,30; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18460 filatelia Selo Suíça

Selo horizontal, denteado; Imagem de casa; Valor facial: 

80; Cor marrom, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18461 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da Estatua da 

Liberdade; Valor facial: 3 c; Cor lilás. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18462 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Eisenhower; Valor 

facial: 8 c; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18463 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

0,25; Cor vermelho, cinza. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18464 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 20 ctvs; Cor vermelho, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18465 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, denteado; Imagem do Brasão de Pedro 

Álvares Cabral; Valor facial: 2,50; Cor laranja, marrom, 

cinza, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_18466 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 5 esc; Cor amarelo, vinho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18467 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18468 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18469 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 50 ctvs; Cor preto. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18470 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 50 ctvs; Cor preto. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18471 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de duas esculturas; 

Valor facial: 2,50; Cor azul, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18472 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de roda denteada; 

Valor facial: 4,30; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18473 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Bocage; Valor facial: 

6,00; Cor azul, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18474 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja de Fátima e 

da Rosa de Ouro; Valor facial: 2,80; Cor verde, amarelo, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Cinqüentenário das Apariçoes



061-00000_18475 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja de Fátima e 

da Rosa de Ouro; Valor facial: 2,80; Cor verde, amarelo, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Cinqüentenário das Apariçoes

061-00000_18476 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mascarados; Valor 

facial: 1,30; Cor laranja, verde, amarelo, vermelho, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Folclore Brasileiro: Cavalhada

061-00000_18477 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de tinteiro e pena; 

Valor facial: 1 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18478 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de tinteiro e pena; 

Valor facial: 1 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18479 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18480 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de viola; 

Valor facial: 1,80; Cor azul, vermelho, amarelo, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-00000_18481 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco; Valor 

facial: 40 Gr; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18482 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema com 

figura fantástica ao centro; Valor facial: 5 Gr; Cor rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18483 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de cidade e 

carruagem; Valor facial: 10 Gr; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18484 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de mulher colhendo 

em plantação; Valor facial: 0,15r; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18485 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 5; Valor 

facial: 5 c; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18486 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 95 e 

composição ornamental ao fundo; Valor facial: 95 

haléru; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18487 filatelia Selo Sverige

Selo vertical, denteado; Imagem de três coroas; Valor 

facial: 1,70 Kr; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18488 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo horizontal, denteado; Imagem da Barragem de 

Cambambe; Valor facial: 2,50; Cor azul, amarelo, verde, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18489 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de antílope; Valor 

facial: 3 c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18490 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de peru selvagem; 

Valor facial: 3 c; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18491 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de navio atracado; 

Valor facial: 50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18492 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de placa com duas 

figuras humanas; Valor facial: 20 Gr; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18493 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 1 zl; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -



061-00000_18494 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 60 Gr; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18495 filatelia Selo Marrocos

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

0,60; Cor rosa, vermelho, marrom, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18496 filatelia Selo Suíça

Selo horizontal, denteado; Imagem de três figuras 

fantásticas; Valor facial: 80; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18497 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de janela de 

convento, Tomar; Valor facial: 3,50; Cor laranja, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18498 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pescador; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18499 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18500 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18501 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor facial: 1,30; Cor vermelha. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18502 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Carta do Brasil, de 

D. Homem, 1568; Valor facial: 70 cts; Cor amarelo, 

preto, verde, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série 4º Exposiçao Interamericana de 

Filatelia



061-00000_18503 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da obra "A dança"; 

Valor facial: 5,60; Cor rosa, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Evoluçao da 

Escultura no Brasil

061-00000_18504 filatelia Selo Paraguai

Selo vertical, denteado; Imagem do Instituto Superior de 

Educação; Valor facial: 5 G; Cor lilás, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18505 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de criança; Valor facial: 

200; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18506 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem feminina; Valor facial: 

10; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18507 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de mar e rochedo; 

Valor facial: 50; Cor azul, verde, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18508 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de mar e rochedo; 

Valor facial: 50; Cor azul, verde, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18509 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18510 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18511 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de máscara, confete, 

serpentina; Valor facial: 30 cts; Cor laranja, amarelo, 

vermelho, roxo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Carnaval Carioca



061-00000_18512 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de três figuras 

masculinas e brasão; Valor facial: 5 cts; Cor preto, 

amarelo, azul, verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Aniversário de Cuiabá - 

MT

061-00000_18513 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da Universidade de 

Coimbra; Valor facial: 50; Cor azul, laranja, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18514 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem simbólica de chama 

ladeada por ramos; Valor facial: 10 cts; Cor azul, 

vermelho. Franquia múltipla de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte - Ano Internacional dos Direitos 

Humanos

061-00000_18515 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem simbólica de chama 

ladeada por ramos; Valor facial: 10 cts; Cor azul, 

vermelho. Franquia múltipla de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte - Ano Internacional dos Direitos 

Humanos

061-00000_18516 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem simbólica de chama 

ladeada por ramos; Valor facial: 10 cts; Cor azul, 

vermelho. Franquia múltipla de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte - Ano Internacional dos Direitos 

Humanos

061-00000_18517 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Dra. Rita Lobato; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00000_18518 filatelia Selo Suíça

Selo vertical, denteado; Imagem da igreja de St. Gallen; 

Valor facial: 3 cts; Cor verde. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18519 filatelia Selo Suíça

Selo vertical, denteado; Imagem da igreja de St. Gallen; 

Valor facial: 3 cts; Cor verde. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18520 filatelia Selo Costa do Marfim

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema com 

árvore; Valor facial: 10 f; Cor azul, verde, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18521 filatelia Selo Suíça

Selo vertical, denteado; Imagem do castelo de 

Shaffhausen; Valor facial: 90; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18522 filatelia Selo Filipinas

Selo vertical, denteado; Efígie de José Burgos; Valor 

facial: 10 centavos; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18523 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de campo com 

rochas; Valor facial: 1,00; Cor azul, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18524 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema; Valor 

facial: 0,10; Cor azul, vermelho, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18525 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão ; Valor 

facial: 0,05; Cor azul, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18526 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de quadrado com cruz 

ladeado por figuras religiosas ; Valor facial: 30; Cor rosa, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18527 filatelia Selo Groelândia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

60; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18528 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de três figuras 

zoomorfas; Valor facial: 1 Kr; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18529 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de cachorro terrier; 

Valor facial: 1,60; Cor azul, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18530 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Imagem de geleira; Valor 

facial: 15; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18531 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 4 c; 

Cor roxo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18532 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 3 

c; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18533 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de galo; Valor facial: 

0,25; Cor azul, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18534 filatelia Selo Costa do Marfim

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema com par 

de chifres e fruto; Valor facial: 5 f; Cor verde, azul, 

vermelho, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18535 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de campo com 

rochas; Valor facial: 1,00; Cor verde, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18536 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher com trigo; 

Valor facial: 10 f; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18537 filatelia Selo Costa do Marfim

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema com 

cabeça de elefante; Valor facial: 30 f; Cor verde, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18538 filatelia Selo Costa do Marfim

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema com 

cabeça de elefante; Valor facial: 30 f; Cor verde, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18539 filatelia Selo Costa do Marfim

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente - Houphoet 

Boigny; Valor facial: 25 f; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18540 filatelia Selo Costa do Marfim

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente - Houphoet 

Boigny; Valor facial: 25 f; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18541 filatelia Selo México

Selo horizontal, denteado; Imagem de figuras humana 

correndo; Valor facial: 1,20; Cor verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18542 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem da ponte - 

D'Abidjan; Valor facial: 20 f; Cor azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Costa do Marfim

061-00000_18543 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de paisagem com 

mar e montanha; Valor facial: 100 f; Cor roxo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18544 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2,50 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18545 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2,50 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18546 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18547 filatelia Álbum de Selos do Brasil - Catalogo

Capa dura, na cor azul. 8ª Tiragem Revisada, FIRT, São 

Paulo, Brasil

061-00000_18548 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Eunice Weaver; Valor 

facial: 10 cts; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_18549 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Eunice Weaver; Valor 

facial: 10 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18550 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Quintino Bocaiúva; 

Valor facial: 8,00; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cinqüentenário do 

Falecimento de Quintino Bocaiúva

061-00000_18551 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Francisco Braga; Valor 

facial: 5 centavos; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário do Nascimento 

do Maestro Francisco Braga

061-00000_18552 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Frei Vicente - do 

Salvador; Valor facial: 5 centavos; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 4º Centenário do 

Nascimento do Historiador Frei VicenTE - do Salvador

061-00000_18553 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Visconde do Rio 

Branco; Valor facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Sesquicentenário do 

Nascimento do Visconde do Rio Branco

061-00000_18554 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena; Valor facial: 

30 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Estaçao Terrena da Embratel (Comunicaçoes por 

Satélite)

061-00000_18555 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura fitomorfa e 

mapa; Valor facial: 10 centavos; Cor verde, amarelo, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Criaçao da Zona Franca de Manaus



061-00000_18556 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mão e mancha; 

Valor facial: 1,30; Cor azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Artes Plásticas

061-00000_18557 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem dos arcos da Lapa; 

Valor facial: 30 cruzeiros; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série 4º Centenário da 

Cidade do Rio de Janeiro

061-00000_18558 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Nossa Senhora de 

Chestocova; Valor facial: 50 cruzeiros; Cor vermelho, 

amarelo, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Milenio Sacro da Polônia - Nossa Senhora de 

Chestocova

061-00000_18559 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mão tematizando 

a proteção à natureza; Valor facial: 0,40; Cor verde, 

vermelho, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Campanha da Proteçao Nacional

061-00000_18560 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de três figuras 

masculinas e brasão; Valor facial: 5 cts; Cor preto, 

amarelo, azul, verde, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Aniversário de Cuiabá - 

MT

061-00000_18561 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Jesus-Maria-José de 

Zé Mineiro; Valor facial: 1,30; Cor laranja, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Natal

061-00000_18562 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem dos anéis olímpicos; 

Sem Valor facial; Cor verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Olimpíada do Exército 

1971



061-00000_18563 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rostos humanos 

tematizando o 1º centenário do censo; Valor facial: 20 

cts; Cor laranja, marrom, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Desenvolvimento 

Nacional

061-00000_18564 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do mapa do Brasil; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul, verde, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Exército 

Brasileiro - Fator de Segurança e Desenvolvimento 

Nacional

061-00000_18565 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pintura Sagrada 

Família de Candido Portinari; Valor facial: 50 cts; Cor 

azul, marrom, amarelo, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Natal

061-00000_18566 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de talha dourada da 

Igreja de S. Francisco, Bahia; Valor facial: 0,40; Cor 

dourado, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Série ArTE - Barroca do Brasil

061-00000_18567 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do símbolo em estrela 

com setas; Valor facial: 0,40; Cor ocre, verde, amarelo, 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Decenio da Revoluçao de 1964

061-00000_18568 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Carranca; Valor 

facial:45 cts; Cor azul, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Folclore Nacional

061-00000_18569 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Dr. Hermann 

Blumenau; Valor facial: 20 cts; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sesquicentenário 

do Nascimento de Dr. Hermann Blumenau



061-00000_18570 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Elizabeth II, Rainha da 

Inglaterra; Sem Valor facial; Cor vermelho, verde, azul, 

preto, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Visita de S.M. Elizabeth II, Rainha da Inglaterra

061-00000_18571 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do numeral 25; Valor 

facial: 40 cts; Cor laranja, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 25 Anos do SENAC e SESC

061-00000_18572 filatelia Selo Brasil

Selo losangular, denteado; Imagem de Nossa Senhora e 

menino Jesus; Valor facial: 35 cruzeiros; Cor rosa, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Natal

061-00000_18573 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício; Valor 

facial: 5 cts; Cor laranja, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Inauguraçao da Fábrica de 

Papel-Moeda

061-00000_18574 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de máquina 

tematizando a extração do manganês, Macapá; Valor 

facial: 4,50; Cor azul, amarelo. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Recursos Econômicos - 

Homenagem aos Estados e Territórios Nacionais

061-00000_18575 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé em estádio de 

futebol; Valor facial: 10 cts; Cor azul, amarelo, marrom, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Milésimo Gol de Péle

061-00000_18576 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe astronotus 

ocellatus - apaiari; Valor facial: 0,50; Cor azul, verde, 

marrom, preto, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Peixes Brasileiros de Água-Doce



061-00000_18577 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Santos Dumont e 

imagem do N. VI contornando a Torre Eiffel; Valor facial: 

0,70; Cor amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Centenário do Nascimento do 

Inventor do Aviao. Alberto Santo

061-00000_18578 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin; Valor facial: 4,00; Cor roxo, azul, cinza. 

Franquia isolada - Cinqüentenário da 1º Viagem do 

Dirigível "Graf Zeppelin" ao Brasil

061-00000_18579 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18580 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18581 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 1,00; 

Cor lilás. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tipo Gravura

061-00000_18582 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de lâmpadas e casa 

tematizando economia de eletricidade; Valor facial: 

0,70; Cor amarelo, vermelho, verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Preservaçao 

de Recursos Econômicos

061-00000_18583 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Valor facial: 15 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Cifras



061-00000_18584 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coleção de selos; 

Valor facial: 5 cts; Cor azul, amarelo, vermelho, preto, 

verde, roxo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Sociedade Filatélica Paulista

061-00000_18585 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18586 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de símbolo do OMS 

e bandeira de países; Valor facial: 20 cts; Cor preto, 

amarelo, verde, azul, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - XX Aniversário da 

Organizaçao Mundial de Saúde

061-00000_18587 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18588 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18589 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de árvore maltratada; 

Valor facial: 1,00; Cor marrom, cinza, verde. Franquia 

isolada - Conservaçao do Meio Ambiente

061-00000_18590 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Nossa Senhora e 

menino Jesus; Valor facial: 5 cts; Cor verde, vermelho, 

azul, dourado. Franquia isolada - Dia das Maes



061-00000_18591 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de círculos denteados 

com símbolo do Rotary Internacional; Valor facial: 1,00; 

Cor azul, verde, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Rotary Internacional

061-00000_18592 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor facial: 1,30; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18593 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Elizabeth II, Rainha da 

Inglaterra; Valor facial: 70 cts; Cor azul, marrom, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Visita de S.M. Elizabeth II, Rainha da 

Inglaterra

061-00000_18594 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de alegoria em forma 

de casa com 3 figuras humanas; Valor facial: 1,00; Cor 

azul. Franquia isolada - Homenagem ao SESC e ao 

SENAC

061-00000_18595 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de monumento e 

gradil, Alcântara, Maranhão; Valor facial: 0,70; Cor azul, 

amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Cidades Históricas do Brasil

061-00000_18596 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de crianças e livro 

tematizando "O Livro ensina a viver"; Valor facial: 0,70; 

Cor laranja, marrom, azul, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Dia do Livro

061-00000_18597 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor ocre amarelado. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_18598 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete - formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim e salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura

061-00000_18599 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pintura "Pôr de Sol 

em Brasília", de Danilo di Prete; Valor facial: 50 cts; Cor 

amarelo, vermelho, cinza, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série 10º Bienal de Sao 

Paulo

061-00000_18600 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de baleia azul; Valor 

facial: 1,30; Cor azul, verde, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Defesa 

do Meio AmbienTE - FAUNA

061-00000_18601 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de represa e mapa-

localização; Valor facial: 0,50; Cor laranja, marrom, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Inauguraçao da Hidrelétrica da Ilha Solteira

061-00000_18602 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Parque Industrial 

de São Paulo; Valor facial: 0,50; Cor azul, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Recursos Econômicos - Homenagem aos Estados e 

Territórios Nacionais

061-00000_18603 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

em roupas típicas; Valor facial: 5 cts; Cor azul, vermelho, 

verde, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Carnaval Carioca



061-00000_18604 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Teatro José de 

Alencar, Fortaleza, Ceará; Valor facial: 12,00; Cor verde, 

laranja, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Teatros Brasileiros

061-00000_18605 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Fortaleza de 

Santa Cruz, Rio de Janeiro; Valor facial: 0,50; Cor 

vermelho, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Fortalezas Coloniais

061-00000_18606 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - do Mont-

Serrat, Salvador, Bahia; Valor facial: 0,50; Cor vermelho, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Fortalezas Coloniais

061-00000_18607 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe corydoras 

reticulatus - sarro; Valor facial: 1,00; Cor amarelo, verde, 

roxo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Peixes de Água Doce no Brasil

061-00000_18608 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Chiquinha da Silva; 

Valor facial: 1,10; Cor vermelho, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Compositores Brasileiros

061-00000_18609 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18610 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Cifras

061-00000_18611 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mandioca; Valor 

facial: 45,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_18612 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois automóveis 

e rua com desenho do Rio de Janeiro; Valor facial: 80,00 

crs; Cor azul, verde, cinza, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 1990

061-00000_18613 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18614 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cana de açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor ocre. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18615 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18616 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Papel moeda 

simbolizando atuação da BID; Valor facial: 4,00; Cor 

azul, laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - XXI Reuniao Anual da Assembléia de 

Governadores do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento

061-00000_18617 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rendeira; Valor 

facial: 20,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18618 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18619 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois automóveis 

e rua com desenho do Rio de Janeiro; Valor facial: 80,00 

crs; Cor azul, verde, cinza, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 1990



061-00000_18620 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema dos Lions; 

Valor facial: 1,10; Cor verde, amarelo, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Homenagem aos 

Lions Clubes do Brasil

061-00000_18621 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

Catedral basílica de S. Pedro, Roma; Valor facial: 4,00; 

Cor azul, marrom. Franquia múltipla de 02 selos - Série X 

Congresso Eucarístico Nacional - Visita do Papa Joao 

Paulo II ao Brasil

061-00000_18622 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

Catedral basílica de S. Pedro, Roma; Valor facial: 4,00; 

Cor azul, marrom. Franquia múltipla de 02 selos - Série X 

Congresso Eucarístico Nacional - Visita do Papa Joao 

Paulo II ao Brasil

061-00000_18623 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e a catedral 

de Fortaleza; Valor facial: 4,00; Cor vinho, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série X Congresso 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Joao Paulo II ao 

Brasil

061-00000_18624 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Monumento aos 

Açorianos, Porto Alegre; Sem Valor facial; Cor azul, 

amarelo, vermelho, marrom, preto. Franquia múltipla 

de 04 selos. Provido de carimbo de porte - Série VII 

LUBRAPEX - Bandeiras Históricas

061-00000_18625 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira da 

Ordem de Cristo; Valor facial: 1,80; Cor azul, amarelo, 

verde, vermelho, preto. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série VII LUBRAPEX - 

Bandeiras Históricas



061-00000_18626 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do 

Principado do Brasil; Valor facial: 1,80; Cor amarelo, 

verde, azul, vermelho, preto. Franquia múltipla de 04 

selos. Provido de carimbo de porte - Série VII LUBRAPEX - 

Bandeiras Históricas

061-00000_18627 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira do 

Reino Unido; Valor facial: 1,80; Cor amarelo, verde, azul, 

vermelho, preto. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série VII LUBRAPEX - Bandeiras 

Históricas

061-00000_18628 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de presépio em cabaça 

tematizando a natividade; Valor facial: 1,30; Cor 

marrom, azul, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal - Presépios Populares

061-00000_18629 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando o 

serviço de telegrafia; Valor facial: 2,50; Cor marrom, 

amarelo, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série 10 Anos da ECT / XVIII Congresso da UPU - 

Serviços do Correio

061-00000_18630 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de máquina de 

tomadas; Valor facial: 1,00; Cor azul, amarelo, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Cinema 

Brasileiro

061-00000_18631 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de três emblemas 

da Varig; Valor facial: 1,30; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 50 Anos da Varig

061-00000_18632 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_18633 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de elétrons em torno 

do átomo; Valor facial: 5,20; Cor verde, laranja, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 20ª 

Conferencia Geral da Agencia Internacional de Energia 

Atômica

061-00000_18634 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de presépio em cabaça 

tematizando a anunciação do anjo a Maria; Valor facial: 

2,00; Cor rosa, bege, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal - Presépios Populares

061-00000_18635 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura estilizada 

tematizando um coral; Valor facial: 1,80; Cor rosa, bege, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_18636 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da lei de 11 de agosto 

de 1827; Valor facial: 1,30; Cor cinza, azul, amarelo, 

verde, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Sesquicentenário da Criaçao dos Cursos Jurídicos

061-00000_18637 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da escultura de S. Sra. 

Montserrat (Frei A. da Piedade séc. 17); Valor facial: 

0,80; Cor verde, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Evoluçao da 

Escultura no Brasil

061-00000_18638 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de anjo com lira; 

Valor facial: 1,80; Cor marrom, azul, amarelo. Franquia 

isolada - Série Natal

061-00000_18639 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher, papiro e 

trigo; Valor facial: 1,30; Cor laranja, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Diplomacia Brasileira - Paz e Desenvolvimento



061-00000_18640 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bola no pé; Valor 

facial: 1,80; Cor laranja, marrom, preto. Franquia isolada 

- Série XI Campeonato Mundial de Futebol - Argentina 

1978

061-00000_18641 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

pífaros; Valor facial: 1,80; Cor azul, vermelho, amarelo, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-00000_18642 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

berimbau; Valor facial: 1,80; Cor azul, vermelho, 

amarelo, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos 

Musicais

061-00000_18643 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Carlos Gomes e 

cenário da Fosca, Scala; Valor facial: 1,80; Cor marrom, 

vermelho, amarelo. Franquia isolada - Homenagem r 

Fosca de Carlos Gomes - Bicentenário do Scala de Milao

061-00000_18644 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Monumento aos 

Açorianos, Porto Alegre; Sem Valor facial; Cor azul, 

amarelo, vermelho, marrom, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série VII LUBRAPEX - 

Bandeiras Históricas

061-00000_18645 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Teatro da Paz, 

Belém, Pará; Valor facial: 10,50; Cor amarelo, laranja, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Teatros Brasileiros

061-00000_18646 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de selo de 10 reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor cinza, 

amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Dia do Selo - Centenário do Barba 

Branca



061-00000_18647 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bola na rede; Valor 

facial: 1,80; Cor laranja, cinza, preto. Franquia isolada - 

Série XI Campeonato Mundial de Futebol - Argentina 

1978

061-00000_18648 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de milho; Valor facial: 3,20; Cor amarelo, rosa, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_18649 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem dos três magos; Valor 

facial: 0,80; Cor vermelho, azul, verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-00000_18650 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pescador; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18651 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sistema celular; 

Valor facial: 1,30; Cor verde, azul, bege. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Homenagem ao 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

061-00000_18652 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cruzeiro, Porto 

Seguro; Valor facial: 1,10; Cor verde, azul, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Centenário da Filiaçao do Brasil

061-00000_18653 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois navios; Valor 

facial: 3,00; Cor azul, preto, amarelo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do lloyd Brasileiro

061-00000_18654 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois automóveis 

e rua com desenho do Rio de Janeiro; Valor facial: 80,00 

crs; Cor azul, verde, cinza, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 1990



061-00000_18655 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de medicamentos; 

Valor facial: 1,10; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Central de Medicamentos

061-00000_18656 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois automóveis 

e rua com desenho do Rio de Janeiro; Valor facial: 80,00 

crs; Cor azul, verde, cinza, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 1990

061-00000_18657 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de carros de metrô; 

Valor facial: 2,50; Cor laranja, vermelho, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Inauguraçao do 

Metrô, Rio de Janeiro

061-00000_18658 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de esmeralda; Valor 

facial: 1,20; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Pedras Preciosas

061-00000_18659 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de regador e pedras, 

obra "O Objeto" de José Tarcisio; Valor facial: 1,00; Cor 

azul, bege, preto. Franquia isolada. - Série Artes 

Plásticas Contemporâneas no Brasil

061-00000_18660 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trem saindo de 

túnel; Valor facial: 1,30; Cor preto. Franquia isolada. - 

Centenário da Ligaçao Ferroviária Sao Paulo - Rio de 

Janeiro

061-00000_18661 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial: 0,70; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18662 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de boneco de pau; 

Valor facial: 3,20; Cor marrom, verde, preto. Franquia 

isolada - Série Ano Internacional da Criança



061-00000_18663 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras com livro 

tematizando a leitura de João Bolinha; Valor facial: 2,50; 

Cor laranja, verde, rosa, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Dia do Livro Infantil - Joao Bolinha

061-00000_18664 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

jangadeiro; Valor facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18665 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do nascimento de 

Jesus, Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor azul, 

amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Natal

061-00000_18666 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de N. S. dos Anjos, séc. 

XVIII; Valor facial: 45,00; Cor verde, amarelo, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Natal 83 - 

Imagem de Madonas

061-00000_18667 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pássaro; Valor 

facial: 0,220; Cor azul, verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18668 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da cavalhada de 

Pirenópolis; Valor facial: 1,30; Cor azul, vermelho, 

marrom, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Série Folclore Brasileiro: Cavalhada

061-00000_18669 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião 

tematizando a rede postal noturna; Valor facial: 2,50; 

Cor azul, verde, marrom, laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série 10 Anos da ECT / 

XVIII Congresso da UPU - Serviços do Correio



061-00000_18670 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da obra "A dança"; 

Valor facial: 5,60; Cor rosa, cinza, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Evoluçao da 

Escultura no Brasil

061-00000_18671 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de adoração dos reis, 

Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor azul, amarelo, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Natal

061-00000_18672 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de abelha tematizando 

apicultura; Valor facial: 24,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18673 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de espiga de milho; 

Valor facial: 4,00s; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18674 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18675 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre envelope; Imagem de 

carreiro; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18676 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rendeira; Valor 

facial: 20,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18677 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de círculo 

fragmentado; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

vermelho, laranja, preto. Franquia isolada. - Dia Mundial 

da Saúde - Luta Contra a Hipertensao

061-00000_18678 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de símbolo da ECT; 

Valor facial: 2,50; Cor azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série XVIII Congresso da 

Uniao Postal Universal



061-00000_18679 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da igreja de Santo 

Antonio, João Pessoa, PB; Valor facial: 9,50; Cor 

marrom, laranja, preto. Franquia isolada. - Série 

Arquitetura Religiosa no Brasil - Igrejas

061-00000_18680 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de símbolos 

matemáticos e envelope; Valor facial: 1,80; Cor 

marrom, laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Criaçao da Escola Superior de Administraçao 

Postal

061-00000_18681 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pintura corporal 

Kaiapó; Valor facial: 1,00; Cor cinza, bege, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Preservaçao da Cultura Indígena no Brasil

061-00000_18682 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18683 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem dos três magos; Valor 

facial: 0,80; Cor vermelho, azul, verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-00000_18684 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de viola; 

Valor facial: 1,80; Cor azul, vermelho, amarelo, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-00000_18685 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da igreja de São 

Francisco de Assis, Ouro Preto, MG; Valor facial: 8,50; 

Cor marrom, rosa, preto. Franquia isolada. - Série 

Arquitetura Religiosa no Brasil - Igrejas

061-00000_18686 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tela 

"Jangadeiros"; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul. 

Franquia isolada - Centenário do Pintor Helios Seelinger



061-00000_18687 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de abelha tematizando 

apicultura; Valor facial: 24,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18688 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura erguendo a 

taça; Valor facial: 1,80; Cor laranja, azul, verde. 

Franquia isolada - Série XI Campeonato Mundial de 

Futebol - Argentina 1978

061-00000_18689 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Mico-Leão; Valor 

facial: 1,00; Cor laranja, preto, azul, verde. Franquia 

isolada - Série Preservaçao da Natureza

061-00000_18690 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do centro de 

triagem; Valor facial: 2,50; Cor cinza, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 10 Anos da ECT 

XVIII Congresso da UPU

061-00000_18691 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

tematizando amparo e segurança; Valor facial: 1,10; Cor 

verde, rosa, azul, vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Amparo e Segurança

061-00000_18692 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente - Ernesto 

Geisel; Valor facial: 1,80; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Homenagem ao 

PresidenTE - Geisel

061-00000_18693 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de barqueiro do São 

Francisco; Valor facial: 3,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_18694 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob mundo; 

Valor facial: 1,80; Cor laranja, azul, cinza. Franquia 

isolada - Dia Mundial das Telecomunicaçoes



061-00000_18695 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da moeda de dobrão; 

Valor facial: 1,30; Cor roxo, dourado. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Moedas do Brasil 

Colonial

061-00000_18696 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_18697 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 0,01; Cor amarelo, verde, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18698 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Noel Rosa; Valor 

facial: 1,10; Cor verde, vermelho, amarelo, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Compositores Brasileiros

061-00000_18699 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de "A Justiça" de A. 

Ceschiatti; Valor facial: 1,80; Cor preto, bege. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 150 Anos do 

Supremo Tribunal Federal

061-00000_18700 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do símbolo da 

odontologia; Valor facial: 1,30; Cor marrom, ocre, 

laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

III Congresso Internacional de Odontologia

061-00000_18701 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do avião Laté 28 de 

Jean Mermoz; Valor facial: 4,00; Cor vermelho, azul, 

marrom. Franquia isolada - Cinqüentenário da 1º 

Travessia Aeropostal do Atlântico Sul

061-00000_18702 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor azul, verde, 

preto. Franquia isolada - Semana da Pátria



061-00000_18703 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema do 

certame; Valor facial: 1,10; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 6º Seminário 

Interamericano de Orçamento

061-00000_18704 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18705 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de abacaxi; Valor 

facial: 12,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18706 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de guaraná; Valor 

facial: 17,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18707 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do monumento ao 

Ipiranga; Sem Valor facial; Cor azul, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 96

061-00000_18708 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 5 ctvs; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18709 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 10 ctvs; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18710 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 10 ctvs; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18711 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 20 ctvs; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18712 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18713 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18714 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 50 ctvs; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18715 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18716 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18717 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18718 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18719 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18720 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18721 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 5 esc; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18722 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1,50 esc; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18723 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2,50 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18724 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 20 esc; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18725 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 1,00; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18726 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 1,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18727 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 2,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18728 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 2,50; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18729 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 5,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18730 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem arquitetônica 

Misericórdia, V. do Castela; Valor facial: 3,00; Cor 

amarelo, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18731 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 10; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18732 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 15; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18733 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 20; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18734 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 30; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -



061-00000_18735 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 50; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18736 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de brasão; Sem 

Valor facial; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18737 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Imagem do brasão - Vila de 

Maquela de Zombo; Valor facial: 1,00; Cor amarelo, 

azul, cinza, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18738 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Bocage; Valor facial: 

2,00; Cor verde, vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18739 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo horizontal, denteado; Imagem de rinoceronte; 

Valor facial: 2; Cor azul, amarelo, verde, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18740 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de efígie; Valor 

facial: 1,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18741 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

tematizando a Tomada de Évora aos Mouros; Valor 

facial: 1,00; Cor vermelho, preto, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18742 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de mãos; Valor 

facial: 1,00; Cor preto, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 30º Aniversário da Obra 

das Maes pela Educaçao Nacional

061-00000_18743 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo losangular, denteado; Imagem do brasão - Vila de 

Muxima; Valor facial: 30; Cor rosa, vermelho, cinza, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18744 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da Ponte - Salazar; 

Valor facial: 1,00; Cor vermelho, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18745 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo horizontal, denteado; Efígie de Gago Coutinho e 

imagem da Lancha Cachoneiroa Loge - primeiro navio 

que o Almirante - comandou; Valor facial: 2,50; Cor azul, 

amarelo, vermelho, roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18746 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da inscrição 

"EUROPA CEPT" entre moldura; Valor facial: 4,30; Cor 

verde, amarelo, cinza, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18747 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de corrente - e 

inscrição "EUROPA CEPT"; Valor facial: 1,00; Cor verde, 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18748 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Imagem de Arcabuzeiro; Valor 

facial: 50; Cor azul, vermelho, verde, azul, roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18749 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Imagem de Oficial de 

Infantaria; Valor facial: 1,50; Cor roxo, vermelho, 

amarelo, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18750 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Imagem de 05 medalhas da 

Ordem Militar de Avis; Valor facial: 1,50; Cor amarelo, 

verde, roxo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18751 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Imagem do mapa de Angola; 

Valor facial: 1,00; Cor azul, amarelo, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18752 filatelia Selo Portugal - Castelo Branco

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

1; Cor azul, verde, marrom, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18753 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do moinho de Porto 

Santo - Ilha da Madeira; Valor facial: 3,30; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18754 filatelia Selo Portugal - Gil Vicente

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 20; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18755 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Imagem do mapa de Angola; 

Valor facial: 20; Cor azul, amarelo, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18756 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Efígie de criança em traje 

típicos; Valor facial: 10; Cor verde, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18757 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Câmara Pestana; Valor 

facial: 20; Cor azul, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18758 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de circulo trançado; 

Valor facial: 1,00; Cor amarelo, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18759 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de criança sendo 

examinada; Valor facial: 1,00; Cor amarelo, azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - X 

Congresso Internacional de Pediatria

061-00000_18760 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de livro; Valor facial: 

50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Plano de Educaçao Popular



061-00000_18761 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de livro; Valor facial: 

50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Plano de Educaçao Popular

061-00000_18762 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de livro; Valor facial: 

1,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Plano de Educaçao Popular

061-00000_18763 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada da letra "C" 

em formato de barco; Valor facial: 1,00; Cor azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18764 filatelia Selo Portugal - Moçambique

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão - E aqui 

pusemos um padrão; Valor facial: 1,50; Cor azul, cinca, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

-

061-00000_18765 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de carneiro; Valor 

facial: 2,80; Cor vermelho, azul, preto, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18766 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada de pomba; 

Valor facial: 1,00; Cor azul, preto, bege. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18767 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo horizontal, denteado; Imagem da Barragem de 

Cambambe; Valor facial: 2,50; Cor azul, amarelo, verde, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18768 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de chave dourada; 

Valor facial: 1,00; Cor azul,amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18769 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de chave dourada; 

Valor facial: 1,00; Cor azul,amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_18770 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de chave dourada; 

Valor facial: 4,30; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18771 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de chave dourada; 

Valor facial: 4,30; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18772 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de duas esculturas; 

Valor facial: 1,00; Cor amarelo, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18773 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de Sta. Isabel, a 

Rainha; Valor facial: 1 esc; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18774 filatelia Selo Portugal - Timor

Selo vertical, denteado; Imagem de habitação típica - 

arte - indígena; Valor facial: 10 cents; Cor verde, 

amarelo, vermelho. Franquia isolada.

061-00000_18775 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do moinho de São 

Miguel - Açores; Valor facial: 1,00; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18776 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem, carro de 

boi e cacho de uva tematizando a produção do vinho 

"Madeira" na Ilha da Madeira; Valor facial: 50; Cor 

preto, marrom, azul, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Vinho

061-00000_18777 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cacho de uva e 

mulher colhendo uva, tematizando a produção do Vinho 

do Porto; Valor facial: 50; Cor vermelho, verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Vinho



061-00000_18778 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de taça de vinho, 

tematizando a produção do Vinho do Porto; Valor facial: 

3,50; Cor vermelho, verde, marrom, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Vinho

061-00000_18779 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício, tematizando a passagem de ano na Ilha da 

Madeira; Valor facial: 1,00; Cor azul, amarelo, roso. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Vinho

061-00000_18780 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo horizontal, denteado; Imagem da Barragem de 

Cambambe; Valor facial: 2,50; Cor azul, amarelo, verde, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18781 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Efígie de Pedro Álvares 

Cabral; Valor facial: 1,00; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18782 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Salazar; Valor facial: 1 

esc; Cor verde, laranja, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18783 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de São Diego; Valor 

facial: 1,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18784 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de São Diego; Valor 

facial: 1,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18785 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de Nossa Senhora de 

Fátima; Valor facial: 1,00; Cor vinho, amarelo, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18786 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Dom José I; Valor 

facial: 1 esc; Cor vermelho, cinza, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18787 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de pintura 

tematizando o centenário de Marconi; Valor facial: 3,30; 

Cor azul, amarelo, vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18788 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do brasão de armas de 

Dom Vasco da Gama; Valor facial: 2,80; Cor vermelho, 

amarelo, azul, preto, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18789 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Efígie do Marechal Carmona; 

Valor facial: 1,00; Cor verde, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18790 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de São Jorge e 

dragão; Valor facial: 1,00; Cor azul, marrom, vermelho, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Organizaçao Mundial da Saúde 1968

061-00000_18791 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de mãos com 

ferramenta; Valor facial: 1,00; Cor verde, cinza, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Organizaçao Internacional do Trabalho

061-00000_18792 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da Torre de Belém, 

Lisboa; Valor facial: 1,50; Cor azul, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18793 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da Universidade de 

Coimbra; Valor facial: 50; Cor amarelo, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18794 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do moinho da 

Estremadura; Valor facial: 1,00; Cor marrom, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18795 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Efígie de Gago Coutinho e 

imagem de instrumento de navegação; Valor facial: 

2,80; Cor marrom, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - II Centenário do 

Nascimento de Gago Coutinho 1969

061-00000_18796 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois barcos com 

vela; Valor facial: 4,50; Cor roxo, azul, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - XX 

Olimpíada Munique

061-00000_18797 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício; Valor 

facial: 50; Cor amarelo, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Centenário de Carmona - Angola

061-00000_18798 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2,50 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18799 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 50 ctvs; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18800 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18801 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18802 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18803 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18804 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18805 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18806 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com velas; 

Valor facial: 1,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18807 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de seta tematizando 

os Recursos naturais - Energia Geo-Térmica; Valor facial: 

5,00; Cor laranja, marrom, azul, roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18808 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de trabalhadores 

tematizando os primeiros engenhos de açúcar na Ilha da 

Madeira; Valor facial: 33,50; Cor verde, azul, marrom, 

vermelho, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18809 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do pássaro Pega Azul; 

Valor facial: 3,00; Cor verde, azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18810 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de jogadores de 

hóquei; Valor facial: 33,50; Cor rosa, vermelho, roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18811 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com 

cornucópia de frutos; Valor facial: 1,30; Cor amarelo, 

rosa, azul, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_18812 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Mosteiro de 

Alcobaça; Valor facial: 30; Cor marrom, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18813 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18814 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 5 esc; Cor vinho, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18815 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 5 esc; Cor vinho, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18816 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Mosteiro de Leça 

do Balio; Valor facial: 6,00; Cor verde, preto, bege. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18817 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Templo Romano - 

Évora; Valor facial: 5,00; Cor verde, bege, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18818 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Castelo V. da 

Feira; Valor facial: 2,50; Cor verde, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18819 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da Torre dos 

Clérigos, Porto; Valor facial: 1,00; Cor azul, preto, 

laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18820 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de janela de 

convento, Tomar; Valor facial: 3,50; Cor laranja, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18821 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de dois soldados; Valor 

facial: 3,00; Cor marrom, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - MFA Povo

061-00000_18822 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Egas Moniz; Valor 

facial: 1,50; Cor laranja, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18823 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de chave dourada; 

Valor facial: 1,00; Cor azul,amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18824 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da Ponte - Salazar; 

Valor facial: 1,00; Cor vermelho, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18825 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Efígie do General G. Médici, 

Presidente - do Brasil; Valor facial: 2,80; Cor verde, 

amarelo, azul, marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18826 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 4 pesos; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18827 filatelia Selo Argentina

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavalo; Valor 

facial: 1 peso; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18828 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 10 c; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18829 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 5 c; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_18830 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 3 c; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18831 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem da república com 

brasão; Valor facial: 5 centavos; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18832 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 5 centavos; Cor rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18833 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 5 centavos; Cor rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18834 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Eva Perón; Valor facial: 

40 c; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18835 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Bernardino de la 

Trinidad Gónzalez Rivadavia y Rivadavia; Valor facial: 10 

c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18836 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Mariano Moreno; 

Valor facial: 5 c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18837 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Domingo F. Sarmiento; 

Valor facial: 1 c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18838 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 5 centavos; Cor rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18839 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 20 pesos; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18840 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 10 pesos; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18841 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Domingo F. Sarmiento; 

Valor facial: 2 pesos; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18842 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de José Hernandez; Valor 

facial: 4 pesos; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18843 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de Industria; Valor 

facial: 45 pesos; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18844 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de Industria; Valor 

facial: 22 pesos; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18845 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de plantação de trigo; 

Valor facial: 80 c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18846 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Eva Perón; Valor facial: 

20 c; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18847 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie do General José de San 

Martin; Valor facial: 50 pesos; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18848 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de árvore; Valor facial: 

25 pesos; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18849 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de árvore; Valor facial: 

23 pesos; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18850 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Imagem de árvore; Valor facial: 

12 pesos; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_18851 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de José Hernandez; Valor 

facial: 6 pesos; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18852 filatelia Selo Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de Domingo F. Sarmiento; 

Valor facial: 2 pesos; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18853 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de palácio; Valor facial: 

20 c; Cor azul. Franquia isolada.

061-00000_18854 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de sino; Valor facial: 13 

c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18855 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de duas bandeiras 

americanas; Valor facial: 10 c; Cor vermelho, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18856 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor facial: 1 c; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18857 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 31 c; Cor vermelho, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18858 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 7 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18859 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem do edifício do 

Independence Hall; Valor facial: 10 c; Cor vinho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18860 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião e cúpula; 

Valor facial: 8 c; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18861 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 6 c; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_18862 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Efígie de James Monroe; 

Valor facial: 5 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18863 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Abraham Lincoln; Valor 

facial: 4 c; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18864 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor facial: 2 c; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18865 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de George Washington; 

Valor facial: 1 c; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18866 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem de série de estrelas; 

Valor facial: 10 c; Cor vermelho. Franquia isolada.

061-00000_18867 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Franklin D.Roosevelt; 

Valor facial: 6 c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18868 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de George Washington; 

Valor facial: 5 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18869 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de George Washington; 

Valor facial: 5 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18870 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de George Washington; 

Valor facial: 5 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18871 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Abraham Lincoln; Valor 

facial: 4 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18872 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Andrew Jackson; Valor 

facial: 1 c; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_18873 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor facial: 1 c; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18874 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de figura humana em 

trajes reais; Valor facial: 6 c; Cor vermelho, preto, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18875 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de George Washington; 

Valor facial: 5 cents; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18876 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor facial: 3 cents; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18877 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de George Washington; 

Valor facial: 3 cents; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18878 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de James A. Garfield; 

Valor facial: 20 cents; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18879 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de arma, machado e 

cantil; Valor facial: 6; Cor amarelo, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18880 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício e avião; 

Valor facial: 10 c; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18881 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem da Estatua da 

Liberdade; Valor facial: 15 c; Cor preto, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18882 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem da Estatua da 

Liberdade; Valor facial: 15 c; Cor preto, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18883 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Efígie de Abraham Lincoln; 

Valor facial: 25 c; Cor preto, vinho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18884 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de fotografia de John. 

F. Kennedy; Valor facial: 50 p; Cor preto, dourado. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_18885 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Efígie de John. F. Kennedy; 

Valor facial: 10; Cor preto, rosa, dourado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_18886 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Efígie de John. F. Kennedy; 

Valor facial: 5 r; Cor preto, dourado. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_18887 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de fotografia de John. 

F. Kennedy com família; Valor facial: 3 r; Cor preto, 

dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Fujeira

061-00000_18888 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo vertical, denteado; Imagem de fotografia de John. 

F. Kennedy; Valor facial: 2 c; Cor preto, dourado. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Fujeira

061-00000_18889 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de moeda, anverso 

e reverso; Valor facial: 1c. Cor amarelo, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18890 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem de muralha; Valor 

facial: 4 c; Cor verde, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18891 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de lagarto; Valor 

facial: 2 c. Cor rosa, verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_18892 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de militares 

tematizando o desembarque de "granma"; Valor facial: 

2 c. Cor azul, marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18893 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de ave; Valor facial: 

8 c. Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18894 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de pessoas 

tematizando a Revolução de Outubro; Valor facial: 3 c. 

Cor azul, vermelho, amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18895 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem de jarro em cerâmica; 

Valor facial: 4 ; Cor marrom, rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18896 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem de figura do folclore 

afrocubano; Valor facial: 1 ; Cor azul, marrom, verde, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18897 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão "matanzas"; 

Valor facial: 3 ; Cor amarelo, azul, rosa, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18898 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem de bailarina; Valor 

facial: 1; Cor verde, rosa, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18899 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de carruagem; Valor 

facial: 4 c; Cor laranja, verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18900 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de livro; Valor facial: 

13; Cor rosa, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18901 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de símbolo do 

CIEPS; Valor facial: 13; Cor laranja, roxo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18902 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de selo, TV, 

negativo, e outros símbolos; Valor facial: 13; Cor rosa, 

azul, amarelo, verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18903 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de pombos; Valor 

facial: 1; Cor roxo, azul, rosa, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18904 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem do palácio das 

comunicações; Valor facial: 1 c; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18905 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem do homem de cro-

magnon; Valor facial: 13; Cor rosa, azul, amarelo, verde, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18906 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem do homem habilis; 

Valor facial: 1; Cor amarelo, azul, verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18907 filatelia Selo Cuba

Selo vertical, denteado; Imagem de máquina 

"cafetera"; Sem Valor facial; Cor preto, cinza, vermelho. 

Franquia isolada.

061-00000_18908 filatelia Selo Cuba

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem e mulher 

deitados sobre grama - "primavera"; Sem Valor facial; 

Cor verde, azul, rosa, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18909 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de santa; Valor facial: 

20 f; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18910 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de trabalhadores em 

plantação; Valor facial: 4 fillér; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18911 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem do numeral 2; Valor 

facial: 2 fillér; Cor vermelho, verde. Franquia isolada.

061-00000_18912 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie do General Szechenyi I; 

Valor facial: 10 fillér; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18913 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie de Grof Haink András; 

Valor facial: 10 fillér; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18914 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie de II Rakocza Ferenc; 

Valor facial: 8 fillér; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18915 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 6 

fillér; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18916 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de coroa; Valor facial: 

6 fillér; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18917 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie de Toldi Miklos; Valor 

facial: 3 fillér; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18918 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie de Arpad Vezer; Valor 

facial: 3 fillér; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18919 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem fantástica de ave; 

Valor facial: 40 f; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18920 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem fantástica de ave; 

Valor facial: 20 Gr; Cor cinza. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18921 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem fantástica de ave; 

Valor facial: 10 Gr; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -



061-00000_18922 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem fantástica de ave; 

Valor facial: 5 Gr; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18923 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem fantástica de ave; Sem 

Valor facial; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18924 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 30 

fillér; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18925 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie de santo; Valor facial: 20 

fillér; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18926 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de coroa; Valor facial: 

6 fillér; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18927 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de coroa; Valor facial: 

5 fillér; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18928 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de coroa; Valor facial: 

4 fillér; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18929 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

10 fillér; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18930 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de trabalhadores em 

plantação; Valor facial: 10 fillér; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18931 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de coroa; Valor facial: 

5 fillér; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -



061-00000_18932 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de trabalhadores em 

plantação; Valor facial: 10 fillér; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18933 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 60; 

Valor facial: 60 fillér; Cor marrom, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18934 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 10; 

Valor facial: 10 korona; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18935 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 30; 

Valor facial: 30 fillér; Cor vermelho, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18936 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 20; 

Valor facial: 20 fillér; Cor vermelho, preto. Franquia 

isolada.

061-00000_18937 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 6; Valor 

facial: 6 fillér; Cor verde, preto. Franquia isolada.

061-00000_18938 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 6; Valor 

facial: 6 fillér; Cor vermelho, preto. Franquia isolada.

061-00000_18939 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 4; Valor 

facial: 4 fillér; Cor vermelho, preto. Franquia isolada.

061-00000_18940 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de palácio; Valor 

facial: 10 fillér; Cor vinho. Franquia isolada.

061-00000_18941 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem do numeral 30; Valor 

facial: 30 fillér; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18942 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem do numeral 120; Valor 

facial: 1,20 forint; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_18943 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem do numeral 1 sobre 

envelope; Valor facial: 1; Cor preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18944 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 15 

Gr; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18945 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 1 

korona; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18946 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 5; Valor 

facial: 5 korona; Cor marrom. Franquia isolada.

061-00000_18947 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de trabalhadores em 

plantação; Valor facial: 4 1/2 korona, remarcado: 100 

korona; Cor vinho. Franquia isolada.

061-00000_18948 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 100; 

Valor facial: 100 korona; Cor marrom, vermelho. 

Franquia isolada.

061-00000_18949 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de cidade; Valor 

facial: 8 f; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18950 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de edificio; Valor 

facial: 8 f; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18951 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de edificio; Valor 

facial: 1,70 ft; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18952 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de edificio; Valor 

facial: 2 ft; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18953 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1,40 forint. Cor vinho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_18954 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

com ferramenta; Valor facial: 12 fillér. Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18955 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem fantástica de ave; 

Valor facial: 50 grosky; Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18956 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 50 

Gr; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18957 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem do palácio de 

Selweder; Valor facial: 25 Gr; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18958 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de palácio; Valor 

facial: 1000 korono; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18959 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de barragem; Valor 

facial: 80 f; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18960 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício; Valor 

facial: 30 f; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18961 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício; Valor 

facial: 30 f; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18962 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem da cidade de Helsinki e 

avião; Valor facial: 20 f; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18963 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem masculina; Valor facial: 

90 lire; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18964 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

60 lire; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_18965 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

50 lire; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18966 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

40 lire; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18967 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 30 

lire; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18968 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 30 

lire; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18969 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

5 lire; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18970 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

5 lire; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18971 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de igreja; Valor facial: 

70 lire; Cor azul, marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18972 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

100 lire; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18973 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

50; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18974 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

50; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18975 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edificio; Valor facial: 

70; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_18976 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de mãos, circulo, carro; 

Valor facial: 60; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18977 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de rosto humano com 

capacete; Valor facial: 30; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18978 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18979 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

70; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18980 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de palácio; Valor facial: 

30; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18981 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de palácio; Valor facial: 

100; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18982 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5 

heller; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18983 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 30 

heller; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18984 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de símbolo com ave; 

Valor facial: 5 groschen; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18985 filatelia Selo Osterreich

Selo vertical, denteado; Efígie de figura humana; Valor 

facial: 12 groschen; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18986 filatelia Selo Osterreich

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; Valor facial: 

10 kr; Cor azul, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_18987 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 60; Cor roxo, azul, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_18988 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus elétrico e 

trem; Valor facial: 40; Cor azul, amarelo, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_18989 filatelia Selo Osterreich

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; Valor facial: 

90 heller; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18990 filatelia Selo Osterreich

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; Valor facial: 

80 heller; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18991 filatelia Selo Osterreich

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 10 

heller; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18992 filatelia Selo Osterreich

Selo vertical, denteado; Imagem de numeral 60; Valor 

facial: 60 groschen; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_18993 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de pórtico; Valor facial: 

4 pta; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18994 filatelia Selo Osterreich

Selo vertical, denteado; Imagem de pórtico; Valor facial: 

4 s; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_18995 filatelia Selo Osterreich

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 5 s; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18996 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício; Valor 

facial: 12 pta; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_18997 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de corredor com 

arcos; Valor facial: 1 pta; Cor verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_18998 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 50 

cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_18999 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 50 

cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19000 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 10 

cts; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19001 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 3 

ptas; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19002 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 2 

pta; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19003 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 1 

pta; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19004 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem da república; Valor 

facial: 25 c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19005 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher em trajes 

típicos; Valor facial: 6 ptas; Cor azul, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19006 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de porta em arco; 

Valor facial: 6 ptas; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19007 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem da catedral de Leon; 

Valor facial: 50 cts; Cor preto, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19008 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie de Miguel de Unamuno; 

Valor facial: 2,50 ptas; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_19009 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de barcos - Boulogne 

Sur Mer; Valor facial: 0,95; Cor verde, azul, roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19010 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de barco a vela; Valor 

facial: 0,60; Cor azul, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19011 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de livros e palácio ao 

fundo; Valor facial: 30 f; Cor azul, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19012 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão com barco; 

Valor facial: 0,30; Cor azul, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19013 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão com barco; 

Valor facial: 0,30; Cor azul, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19014 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 1; 

Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19015 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

0,40; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19016 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da república; Valor facial: 

0,30; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19017 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de dois homens - Le 

Mairte - de Moulins; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

verde, marrom, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19018 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem masculina - François 

1er par Jean Clouet; Valor facial: 1,00; Cor vermelho, 

amarelo, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_19019 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de barco com vela; 

Valor facial: 0,90; Cor verde, laranja, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19020 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiros e 

castelo ao fundo; Valor facial: 0,40; Cor verde, azul, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19021 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 30 

c; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19022 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 20 

c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19023 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 15 

c; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19024 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 12 

c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19025 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 10 

c; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19026 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 10 

c; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19027 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 35 

cent; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19028 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 5 

cent; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19029 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 50 

c; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_19030 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral e linhas 

onduladas; Valor facial:4 cent; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19031 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral e linhas 

onduladas; Valor facial: 5 cent; Cor laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19032 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral e linhas 

onduladas; Valor facial: 3 cent; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19033 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral e linhas 

onduladas; Valor facial: 2 cent; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19034 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral e 

composição ornamental ao fundo; Valor facial: 2 1/2 

cent; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19035 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral e 

imagem estilizada; Valor facial: 2 1/2 cent; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19036 filatelia Selo Hong Kong

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 2; 

Cor vermelho, azul, amarelo, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19037 filatelia Selo Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de templo; Valor 

facial: 2 ; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19038 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

500,00; Cor vinho. Franquia isolada.

061-00000_19039 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três aves; Valor 

facial: 100; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_19040 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três aves; Valor 

facial: 100; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19041 filatelia Selo Chile

Selo vertical, denteado; Imagem de avião; Valor facial: 

3; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19042 filatelia Selo Chile

Selo vertical, denteado; Imagem de avião; Valor facial: 

3 milseimos; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19043 filatelia Selo Chile

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5 

centesimos; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19044 filatelia Selo Chile

Selo vertical, denteado; Efígie de Francisco A. Pinto; 

Valor facial: 1 centesimo; Cor vermelho. Franquia 

isolada.

061-00000_19045 filatelia Selo Chile

Selo horizontal, denteado; Imagem do vulcão 

Choshuenco; Valor facial: 2 centesimos; Cor azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19046 filatelia Selo Peru

Selo vertical, denteado; Imagem do simbolo da Policia 

de Investigaciones del Peru; Valor facial:20,00; Cor 

cinza, vermelho, verde. Franquia isolada.

061-00000_19047 filatelia Selo Suiça

Selo horizontal, denteado; Imagem de rolos de 

impressão; Valor facial: 5; Cor cinza, vermelho, amarelo, 

azul, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19048 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 5; 

Cor rosa, marrom, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19049 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema da CCCP; 

Valor facial: 4 kon; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_19050 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo vertical, denteado; Imagem de nave e simbolo da 

Federação Aeronautica; Valor facial: 12 kon; Cor azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19051 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo horizontal, denteado; Imagem de pombo corréio; 

Valor facial: 60; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19052 filatelia Selo

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem com duas 

figuras humanas; Sem Valor facial; Cor vermelho, verde, 

azul. Franquia isolada - Greetings 1967

061-00000_19053 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de casa; Valor facial: 

30; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19054 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de Nossa Senhora e 

menino Jesus; Valor facial: 30; Cor amarelo, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19055 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Imagem de paisagem 

natural; Sem Valor facial; Cor preto, roxo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19056 filatelia Selo Latvijai

Selo vertical, denteado; Imagem de bandeira; Sem 

Valor facial; Cor azul, vermelho. Franquia isolada.

061-00000_19057 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem de setas estilizada; 

Valor facial: 3; Cor vermelho. Franquia isolada.

061-00000_19058 filatelia Selo Bélgica

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5 

f; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19059 filatelia Selo Australia

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 30 

c; Cor rosa, verde, marom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_19060 filatelia Selo Noruega

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 1 

krone; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19061 filatelia Selo Uruguai

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 7 

centesimos, remarcado: 10 c; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19062 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de barra vertical com 

circulos; Valor facial: 80; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19063 filatelia Selo

Selo vertical, denteado; Imagem de barragem; Valor 

facial: 20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19064 filatelia Selo Iugoslávia

Selo horizontal, denteado; Imagem de anfiteatro; Valor 

facial: 150; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19065 filatelia Selo Congo

Selo horizontal, denteado; Imagem do Palácio de La 

Nation - Leopoldville; Valor facial: 6 f; Cor laranja, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19066 filatelia Selo Nicaragua

Selo vertical, denteado; Imagem de mãos segurando 

bastão; Valor facial: 6c, remarcado: 0,05 c; Cor amarelo, 

cinza, vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19067 filatelia Selo Nicaragua

Selo vertical, denteado; Imagem masculina em trajes 

religiosos; Valor facial: 0,15; Cor vermelho, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19068 filatelia Selo Nicaragua

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; Valor facial: 

0,10; Cor amarelo, rosa, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19069 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem sobre 

canoa e de avião; Valor facial: 10 c; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19070 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 

4; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19071 filatelia Selo Colombia

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

1,00; Cor amarelo, rosa, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19072 filatelia Selo Colombia

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco "Canoa de 

Urasa"; Valor facial: 20 cts; Cor verde, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19073 filatelia Selo Uruguai

Selo vertical, denteado; Efígie de Artigas; Valor facial: 

50, remarcado: 0,50; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19074 filatelia Selo Colombia

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher com criança 

no colo temarizando os direitos politicos da mulher; Valor 

facial: 35 ctvs; Cor laranja, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19075 filatelia Selo Suiça

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus e casas; 

Valor facial: 10; Cor verde, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19076 filatelia Selo México

Selo horizontal, denteado; Imagem de rosto esculpido 

em predra - Chiapras; Valor facial: 1,60; Cor rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19077 filatelia Selo México

Selo horizontal, denteado; Efígie com capacete; Valor 

facial: 30 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19078 filatelia Selo Suiça

Selo horizontal, denteado; Imagem de escudos; Valor 

facial: 20; Cor preto, laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19079 filatelia Selo Suiça

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifico - Nafels; 

Valor facial: 10; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_19080 filatelia Selo Suiça

Selo vertical, denteado; Imagem de edifico - Riva San 

Vitale; Valor facial: 1,00; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19081 filatelia Selo Suiça

Selo horizontal, denteado; Imagem de poligono com ave 

ao centro; Valor facial: 1,50; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19082 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

segurando bandeira; Valor facial: 1 kon; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19083 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de oceano, navio, 

mapa e efígies; Valor facial: 12 pta; Cor verde, azul, 

marelo, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19084 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de dois soldados de 

infantaria; Valor facial: 25 pta; Cor verde, vermelho, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19085 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura; Valor 

facial: 2 ptas; Cor amarelo, azul, rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19086 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de fruto - Castanea 

Sativa; Valor facial: 4 ptas; Cor amarelo, marrom, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19087 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 8 

ptas; Cor amarelo, azul, verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19088 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa e efígies; 

Valor facial: 12 pta; Cor verde, marelo, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19089 filatelia Selo Suiça

Selo horizontal, denteado; Imagem de zepellin; Valor 

facial: 90; Cor azul, amarelo. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19090 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de gastador do 

regimento ingeneros 1850; Valor facial: 2 pta; Cor verde, 

azul, vermelho, bege. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19091 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de frutos sobre 

mesa; Valor facial: 12 pta; Cor verde, azul, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19092 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de flor em campo; 

Valor facial: 5 ptas; Cor azul, amarelo, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19093 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de conjunto 

escultorico de homem e mulher ajoelhada; Valor facial: 3 

pta; Cor verde, azul, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19094 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de natureza morta; 

Valor facial: 10 pta; Cor cinza, vinho, dourado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19095 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe; Valor 

facial: 2 pta; Cor azul, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19096 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas mulheres e 

máquinas tematizando a mecanização postal; Valor 

facial: 10 pta; Cor verde, azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19097 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura religiosa 

com base; Valor facial: 2 pta; Cor rosa, dourado, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19098 filatelia Selo Espanha

Selo losangualr, denteado; Efígie de guerreiro medieval; 

Valor facial: 4 pta; Cor lilás, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19099 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 7 

pta; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19100 filatelia Selo Suiça

Selo horizontal, denteado; Imagem de zepellin; Valor 

facial: 90; Cor azul, amarelo. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19101 filatelia Selo Suiça

Selo vertical, denteado; Imagem de soldado ferido 

segurando bandeiro; Valor facial: 80; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19102 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem escultorica em 

coluna; Valor facial: 12 pta; Cor laranja, preto, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19103 filatelia Selo Uniao Soviética

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas; Valor facial: 10 kon; Cor laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19104 filatelia Selo Suiça

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada de figura 

masculina e cachorro; Valor facial: 10; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19105 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de natureza morta; 

Valor facial: 7 pta; Cor preto, vermelho, verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19106 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Efígies de homem e mulher; 

Valor facial: 12 pta; Cor verde, azul, preto, bege. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19107 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Efígie de Juan Sebastian 

Elcano; Valor facial: 50 pta; Cor verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19108 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Efígie de Henrique de Osso; 

Valor facial: 8 pta; Cor roxo, marrom, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19109 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie de Francisco Tarrega; 

Valor facial: 50 pta; Cor verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19110 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de corridas; Valor 

facial: 10 pta; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19111 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie de Trajano; Valor facial: 9 

ptas; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19112 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 1 

pta; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19113 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Efígie de Manuel de Falla; 

Valor facial: 5 pta; Cor verde, rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19114 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem do interior da prisão 

de Cervantes; Valor facial: 1 pta; Cor rosa, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19115 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 1; 

Cor verde, azul, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19116 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Imagem de Ned Hanlan sobre 

canoa e remo; Valor facial: 17; Cor marrom, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19117 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Imagem de pintura de 

paisagem de inverno, árvores e neve, de Tom Thomson; 

Valor facial: 12; Cor marrom, azul, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19118 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de mãos; Valor facial: 

17; Cor azul, marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19119 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Imagem de pintura de 

paisagem com árvores, de Tom Thomson; Valor facial: 

12; Cor amarelo, marrom, azul, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19120 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Efígies de três figuras 

masculinas; Valor facial: 17; Cor cinza, azul, amarelo, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19121 filatelia Selo Canadá

Selo horizontal, denteado; Imagem de notas musicais; 

Valor facial: 17; Cor verde, amarelo, azul, rosa, roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19122 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

150 ptas; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19123 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de palácio; Valor 

facial: 1 pta; Cor vermelho, roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19124 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 6 

ptas; Cor preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19125 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5 

ptas; Cor preto, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_19126 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de duas crianças, obra 

"Ninos com moendas"; Valor facial: 5 ptas; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19127 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Efígie de 

Monteiro Lobato; Valor facial: 0,40; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19128 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Efígie do 

Almirante - Joaquim Marques Lisboa; Valor facial: 2,50; 

Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19129 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie da 

Imperatriz Leopoldina; Valor facial: 2,00; Cor rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19130 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie do 

Conselheiro José Antônio Saraiva; Valor facial: 2,00; Cor 

rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19131 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie de José 

Bonifácio de Andrada e Silva; Valor facial: 8,00; Cor 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19132 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie de Isabelina católica; 

Valor facial: 30 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19133 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 22ª Reuniao 

do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-00000_19134 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ramo fitomorfo; 

Valor facial: 10 centavos; Cor amarelo, verde, vermelho. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Criaçao da Zona Franca de Manaus



061-00000_19135 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19136 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de fuzileiro naval; 

Valor facial: 2,00; Cor azul, verde, vermelho, preto. 

Franquia múltipla isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Homenagem r Marinha do Brasil

061-00000_19137 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da borboleta cithaerias 

aurora; Valor facial: 2,50; Cor verde, preto, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série Dia 

do Selo - Brasiliana 79 - Borboletas

061-00000_19138 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas; Valor facial: 1,10; Cor verde, azul, marrom. 

Franquia isolada - Série Amparo e Segurança

061-00000_19139 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

berimbau; Valor facial: 1,80; Cor marrom, amarelo, azul, 

verde, vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos 

Musicais

061-00000_19140 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do arcanjo Gabriel; 

Valor facial: 40 cts; Cor azul, amarelo, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19141 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com 

cornucópia de frutos; Valor facial: 1,30; Cor amarelo, 

rosa, azul, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Dia Nacional de Açao de Graças

061-00000_19142 filatelia Selo Líbano

Selo vertical, denteado; Imagem de colunas em ruína; 

Valor facial: 20 p; Cor dourado, azul, cinza, laranja. 

Franquia isolada.



061-00000_19143 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de estrela; Valor facial: 

1500 reais; Cor roxo, preto. Franquia isolada.

061-00000_19144 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher 

representando a justiça; Valor facial: 100 rs; Cor verde. 

Franquia isolada - Penitenciário

061-00000_19145 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 3 cruzeiros; Cor azul. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19146 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 1 cruzeiro; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19147 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19148 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19149 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19150 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19151 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19152 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19153 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19154 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19155 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19156 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19157 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19158 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19159 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19160 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19161 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19162 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19163 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19164 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19165 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19166 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19167 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19168 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19169 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19170 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19171 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19172 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19173 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19174 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19175 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19176 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19177 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19178 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19179 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19180 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19181 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19182 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19183 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19184 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19185 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19186 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19187 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19188 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19189 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19190 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 10 centavos; Cor verde. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19191 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19192 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19193 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19194 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19195 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19196 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19197 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19198 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19199 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19200 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19201 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19202 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19203 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19204 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19205 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19206 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19207 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19208 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19209 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19210 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19211 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do mapa do Brasil; 

Valor facial: 20 centavos; Cor vermelho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19212 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19213 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19214 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19215 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19216 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19217 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19218 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19219 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19220 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19221 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19222 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 30 centavos; Cor vinho. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19223 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19224 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19225 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19226 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19227 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19228 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19229 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19230 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19231 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19232 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19233 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19234 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19235 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 40 centavos; Cor laranja. Franquia 

isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19236 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19237 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19238 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19239 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19240 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19241 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19242 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19243 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19244 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19245 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19246 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19247 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19248 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19249 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19250 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes



061-00000_19251 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19252 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

sentada; Valor facial: 50 centavos; Cor marrom. 

Franquia isolada - Vendas e Consignaçoes

061-00000_19253 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de dois judocas; Valor 

facial: 20 Cz$; Cor azul, verde, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - XXIV 

Jogos Olímpicos Seul 88

061-00000_19254 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de dois judocas; Valor 

facial: 20 Cz$; Cor azul, verde, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - XXIV 

Jogos Olímpicos Seul 88

061-00000_19255 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bandeiras, mapa 

do Brasil e caixa; Valor facial: 0,25 Cz$; Cor azul, verde, 

vermelho, marrom, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19256 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caixa coletora; 

Valor facial: 0,25 Cz$; Cor azul, amarelo, verde, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19257 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ouriço preto; 

Valor facial: 50,00 Cz$; Cor marrom, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19258 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ouriço preto; 

Valor facial: 50,00 Cz$; Cor marrom, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88



061-00000_19259 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de família japonesa; 

Valor facial: 100,00 Cz$; Cor amarelo, roxo, verde, azul, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- 80 Anos da Imigraçao japonesa 1988

061-00000_19260 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Maria, José e 

menino Jesus; Valor facial: 1,00 Cz$; Cor azul, verde, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Natal 89

061-00000_19261 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do 

Esporte - Clube Bahia; Valor facial: 0,50 Cz$; Cor verde, 

azul, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 89

061-00000_19262 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do 

Esporte - Clube Bahia; Valor facial: 0,50 Cz$; Cor verde, 

azul, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 89

061-00000_19263 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do 

Esporte - Clube Bahia; Valor facial: 0,50 Cz$; Cor verde, 

azul, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 89

061-00000_19264 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do 

Esporte - Clube Bahia; Valor facial: 0,50 Cz$; Cor verde, 

azul, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 89

061-00000_19265 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Escola de Samba; 

Valor facial: 140,00; Cor marrom, azul, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Carnaval 83

061-00000_19266 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19267 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mapa da América; 

Valor facial: 50,00; Cor preto, amarelo, roxo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Américas TELECOM 88

061-00000_19268 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mapa da América; 

Valor facial: 50,00; Cor preto, amarelo, roxo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Américas TELECOM 88

061-00000_19269 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Biblioteca Pública da 

Bahia; Valor facial: 0,25; Cor marrom, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Ano da 

Biblioteca Pública 89

061-00000_19270 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de rosto 

"Imagem no vídeo"; Valor facial: 4,00; Cor azul, 

amarelo, vermelho, preto. Franquia múltipla de 02 selos - 

Homenagem r Televisao Brasileira 80

061-00000_19271 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de rosto 

"Imagem no vídeo"; Valor facial: 4,00; Cor azul, 

amarelo, vermelho, preto. Franquia múltipla de 02 selos - 

Homenagem r Televisao Brasileira 80

061-00000_19272 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19273 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19274 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -



061-00000_19275 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19276 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19277 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19278 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19279 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19280 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19281 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 09 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19282 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacho de banana; 

Valor facial: 15,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -



061-00000_19283 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe aruanã; 

Valor facial: 55,00; Cor marrom, cinza, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19284 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de anjos; Valor 

facial: 6,00; Cor azul, roxo, amarelo. Franquia isolada - 

87

061-00000_19285 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

tematizando teatro, ópera, dança e circo; Valor facial: 

70,00; Cor vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao das Artes Plásticas 88

061-00000_19286 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

tematizando teatro, ópera, dança e circo; Valor facial: 

70,00; Cor vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao das Artes Plásticas 88

061-00000_19287 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

tematizando teatro, ópera, dança e circo; Valor facial: 

70,00; Cor vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao das Artes Plásticas 88

061-00000_19288 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

tematizando teatro, ópera, dança e circo; Valor facial: 

70,00; Cor vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao das Artes Plásticas 88



061-00000_19289 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe xavantei; 

Valor facial: 55,00; Cor marrom, cinza, rosa, roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19290 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião CBA-123; 

Valor facial: 10,00; Cor cinza, amarelo, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Industria 

Aeronáutica Brasileira 90

061-00000_19291 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tartaruga de 

pente; Valor facial: 2,00; Cor azul, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19292 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Juscelino Kubitschek; 

Valor facial: 0,50; Cor amarelo, verde, azul, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Homenagem ao PresidenTE - Juscelino Kubitschek 86

061-00000_19293 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de frutos e casarão 

ao fundo; Valor facial: 2,00; Cor verde, amarelo, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Centenário do Instituto Agronômico de 

Campinas - IAC 87

061-00000_19294 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe cascudo; 

Valor facial: 55,00; Cor azul, verde, cinza, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19295 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada do mapa do 

Brasil com folha e coração; Valor facial: 0,25; Cor verde, 

amarelo, azul, roxo. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Programa Nossa Natureza - 

Governo Federal



061-00000_19296 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada do mapa do 

Brasil com folha e coração; Valor facial: 0,25; Cor verde, 

amarelo, azul, roxo. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Programa Nossa Natureza - 

Governo Federal

061-00000_19297 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mãos e pomba; 

Valor facial: 5,00; Cor marrom, azul, amarelo, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Dia Nacional de Açao de Graças 87

061-00000_19298 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de louva-a-deus; 

Valor facial: 3,00; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19299 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tucano-de-bico-

verde; Valor facial: 205,00; Cor azul, marrom, verde, 

preto, amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Fauna Brasileira 83

061-00000_19300 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada - Série Tipos e 

Profissoes Nacionais

061-00000_19301 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de caneta de pena 

estilizada; Valor facial: 20,00; Cor rosa, laranja, verde, 

preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Centenário da Aboliçao da Escravatura 88

061-00000_19302 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de caneta de pena 

estilizada; Valor facial: 20,00; Cor rosa, laranja, verde, 

preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Centenário da Aboliçao da Escravatura 88



061-00000_19303 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Usina 

Hidrelétrica; Valor facial: 0,50; Cor azul,verde, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 100 Anos da 1º Usina Hidrelétrica da América 

do Sul - Marmelos

061-00000_19304 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do rosto de Glauber 

Rocha em filme; Valor facial: 0,50; Cor preto, vermelho, 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Homenagem a Glauber Rocha 86

061-00000_19305 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ouriço preto; 

Valor facial: 50,00 Cz$; Cor marrom, verde. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19306 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ouriço preto; 

Valor facial: 50,00 Cz$; Cor marrom, verde. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19307 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Tobias Barreto; 

Valor facial: 0,50; Cor azul, marrom, cinza. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - 

Sesquicentenário do Nascimento de Tobias Barreto 89

061-00000_19308 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Tobias Barreto; 

Valor facial: 0,50; Cor azul, marrom, cinza. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - 

Sesquicentenário do Nascimento de Tobias Barreto 89

061-00000_19309 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte



061-00000_19310 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte

061-00000_19311 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital; Imagem 

de pintura da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor 

facial: 0,70; Cor bege, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Arqueologia 

Brasileira

061-00000_19312 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital; Imagem 

de cerâmica Marajoara, Pará; Valor facial: 1,00; Cor 

marrom, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Arqueologia Brasileira

061-00000_19313 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe fóssil, 

Ceará; Valor facial: 1,00; Cor roxo, marrom, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Arqueologia Brasileira

061-00000_19314 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do símbolo do IMPA; 

Valor facial: 1,00; Cor roxo, rosa, preto, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Promoçao das Ciencias

061-00000_19315 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de peteca; Valor 

facial: 2,50; Cor amarelo, vermelho, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Ano Internacional 

da Criança 79

061-00000_19316 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da planta urtigão; 

Valor facial: 0,59; Cor verde, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 86

061-00000_19317 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Centro Histórico 

de Salvador; Valor facial: 100,00; Cor amarelo, azul, 

cinza, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 88



061-00000_19318 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja N. Sra. Das 

Dores, Campanha, MG; Valor facial: 100,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19319 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja N. Sra. Das 

Dores, Campanha, MG; Valor facial: 100,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19320 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja N. Sra. Das 

Dores, Campanha, MG; Valor facial: 100,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19321 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja N. Sra. Das 

Dores, Campanha, MG; Valor facial: 100,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19322 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caixas - arte - 

origami; Valor facial: 200,00; Cor cinza, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Natal 88

061-00000_19323 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Colégio Militar do 

Rio de Janeiro; Valor facial: 0,50; Cor azul, verde, rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Colégio Militar - RJ 89

061-00000_19324 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

6,00; Cor amarelo, rosa, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19325 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de caneta de pena 

estilizada; Valor facial: 20,00; Cor rosa, laranja, verde, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário da Aboliçao da Escravatura 88



061-00000_19326 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Pingüim; 

Valor facial: 10,50; Cor azul, marrom, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Brasiliana 79

061-00000_19327 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cuia de chimarrão 

e homem sobre cavalo; Valor facial: 400,00; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 88

061-00000_19328 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo com corneta; 

Valor facial: 0,70; Cor rosa, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 89

061-00000_19329 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Imagem de N. Sra. 

De Fátima; Valor facial: 50,00; Cor amarelo, azul, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Visita ao Brasil da Imagem de N. Sra. De Fátima

061-00000_19330 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Imagem de N. Sra. 

De Fátima; Valor facial: 50,00; Cor amarelo, azul, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Visita ao Brasil da Imagem de N. Sra. De Fátima

061-00000_19331 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Jesus, Maria, 

José e burro; Valor facial: 5,00; Cor amarelo, verde, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Natal 80

061-00000_19332 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do São 

Paulo Futebol Clube - SP; Valor facial: 3,00; Cor 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 87



061-00000_19333 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema com 

espada ladeada por ramos; Valor facial: 2,00; Cor 

vermelho, azul, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Homenagem ao Tribunal Federal de 

Recursos 87

061-00000_19334 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de Nossa 

Senhora da Vitória, Oeiras, PI; Valor facial: 3,00; Cor 

azul, verde, marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 90

061-00000_19335 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Sem Valor 

facial; Cor azul, marrom, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19336 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Pingüim; 

Valor facial: 10,50; Cor azul, marrom, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Brasiliana 79

061-00000_19337 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Gabriel S. de 

Sousa, fauna, flora e indígenas ao fundo; Valor facial: 

7,00; Cor verde, azul, amarelo, vermelho, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 400 

Anos do Tratado Descritivo do Brasil, de Gabrie

061-00000_19338 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de planeta terra 

estilizado e satélite; Valor facial: 2,00; Cor azul, verde, 

amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - TELECOM 87

061-00000_19339 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tela tematizando 

a semana da pátria de Georgina de Albuquerque; Valor 

facial: 50,00; Cor verde, azul, rosa, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Semana da Pátria 

83



061-00000_19340 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de monumentos 

nacionais; Valor facial: 3,00; Cor azul, verde, roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Ano 

Nacional do Turismo 87

061-00000_19341 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de usina e campo de 

plantação; Valor facial: 65,00; Cor azul, verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário de Nascimento do PresidenTE - Getúlio 

Vargas 84

061-00000_19342 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Estação de São 

João Del Rei - MG; Valor facial: 80,00; Cor roxo, laranja, 

cinza, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 84

061-00000_19343 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de moeda e prédio; 

Valor facial: 20,00; Cor amarelo, azul, preto, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 25 Anos 

do Banco Central do Brasil

061-00000_19344 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Aleijadinho; Valor 

facial: 5,00; Cor azul, vermelho, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Homenagem a 

Antonio Francisco Lisboa - O Aleijadinho

061-00000_19345 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do prédio da 

associação comercial; Valor facial: 0,50; Cor verde, azul, 

roxo, amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 150 Anos da Associaçao Comercial de 

Pernambuco 89

061-00000_19346 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião CBA-123; 

Valor facial: 10,00; Cor cinza, amarelo, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Industria 

Aeronáutica Brasileira 90



061-00000_19347 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira do Brasil; 

Sem Valor facial; Cor amarelo,verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19348 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Brasão; Valor facial: 

3,00; Cor rosa, vermelho, amarelo, verde, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Clube Militar

061-00000_19349 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ouriço preto; 

Valor facial: 50,00 Cz$; Cor marrom, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19350 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de família japonesa; 

Valor facial: 100,00 Cz$; Cor amarelo, roxo, verde, azul, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- 80 Anos da Imigraçao japonesa 1988

061-00000_19351 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de concha; Valor facial: 

62; Cor verde, azul, marrom . Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte

061-00000_19352 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de concha; Valor facial: 

62; Cor verde, azul, marrom . Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte

061-00000_19353 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte

061-00000_19354 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de malote; Valor facial: 

1,00; Cor azul, verde, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Correio Acelerado 

Internacional

061-00000_19355 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de atleta da 

modalidade 110m sobre barreiros; Valor facial: 620,00; 

Cor verde, marrom,azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - XXIII Olimpíadas, Los 

Angeles 84



061-00000_19356 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Lima Barreto; Valor 

facial: 7,00; Cor verde, azul, rosa, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Centenário de 

Lima Barreto

061-00000_19357 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do 

Guarani Futebol Clube - SP; Valor facial: 3,00; Cor verde, 

azul, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 87

061-00000_19358 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de estudantes; Valor 

facial: 4,00; Cor verde, marrom, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Homenagem ao Projeto 

Rondon 80

061-00000_19359 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trem e túnel; Valor 

facial: 2,50; Cor vermelho, laranja, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Metrô do Rio de 

Janeiro 79

061-00000_19360 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de moeda e prédio; 

Valor facial: 20,00; Cor amarelo, azul, preto, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 25 Anos 

do Banco Central do Brasil

061-00000_19361 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cuia de chimarrão 

e homem sobre cavalo; Valor facial: 400,00; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 88

061-00000_19362 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do Sport 

Club Internacional - RS; Valor facial: 3,00; Cor amarelo, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 87

061-00000_19363 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de peteca; Valor 

facial: 2,50; Cor amarelo, vermelho, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Ano Internacional 

da Criança 79



061-00000_19364 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Imagem de N. Srª. 

Aparecida; Valor facial: 2,50; Cor verde, azul, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 75 Anos 

da Coroaçao da Imagem de N. Srª. Aparecida

061-00000_19365 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pinha do Paraná; 

Valor facial: 300,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19366 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião e pista de 

decolagem; Valor facial: 0,25; Cor azul, laranja, 

vermelho, amarelo, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19367 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caixa coletora; 

Valor facial: 0,25 Cz$; Cor azul, amarelo, verde, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19368 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião e pista de 

decolagem; Valor facial: 0,25; Cor azul, laranja, 

vermelho, amarelo, verde. Franquia mista de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19369 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caixa coletora; 

Valor facial: 0,25 Cz$; Cor azul, amarelo, verde, 

vermelho, preto. Franquia mista de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19370 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19371 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19372 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Usina 

Hidrelétrica; Valor facial: 0,50; Cor azul,verde, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 100 Anos da 1º Usina Hidrelétrica da América 

do Sul - Marmelos

061-00000_19373 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Imagem de Nossa 

Senhora; Valor facial: 12,00; Cor amarelo, marrom, 

preto, vermelho, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Homenagem ao Círio de Nazaré

061-00000_19374 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de moeda e prédio; 

Valor facial: 20,00; Cor amarelo, azul, preto, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 25 Anos 

do Banco Central do Brasil

061-00000_19375 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19376 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19377 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mandioca; Valor 

facial: 45,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19378 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19379 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de usina e campo de 

plantação; Valor facial: 65,00; Cor azul, verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário de Nascimento do PresidenTE - Getúlio 

Vargas 84

061-00000_19380 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Estação da Luz - SP; 

Valor facial: 65,00; Cor azul, rosa, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 84

061-00000_19381 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da basílica 

de S. Pedro, Roma; Valor facial: 4,00; Cor marrom, 

preto. Franquia isolada - Série X Congresso Eucarístico 

Nacional - Visita do Papa Joao Paulo II ao Brasil

061-00000_19382 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da basílica 

de S. Pedro, Roma; Valor facial: 4,00; Cor marrom, 

preto. Franquia isolada - Série X Congresso Eucarístico 

Nacional - Visita do Papa Joao Paulo II ao Brasil

061-00000_19383 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe borboleta; 

Valor facial: 55,00; Cor rosa, azul, cinza, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19384 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pantanal Mato 

Grossense; Valor facial: 65,00; Cor rosa, azul, verde, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

84

061-00000_19385 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do crianças e arco-

íris; Valor facial: 100,00; Cor verde, azul, amarelo, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Semana da Pátria 84



061-00000_19386 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

87,00; Cor roxo, amarelo, verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19387 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cuia de chimarrão 

e homem sobre cavalo; Valor facial: 400,00; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 88

061-00000_19388 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de frutos e casarão 

ao fundo; Valor facial: 2,00; Cor verde, amarelo, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Centenário do Instituto Agronômico de 

Campinas - IAC 87

061-00000_19389 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Centro Histórico 

de Salvador; Valor facial: 100,00; Cor amarelo, azul, 

cinza, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 88

061-00000_19390 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de casal sobre 

pavão estilizado; Valor facial: 6,90; Cor azul, verde, 

vermelho, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - LUBRAPEX 86 - Romance do Pavao 

misterioso

061-00000_19391 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ovelhas; Valor 

facial: 6,00; Cor verde, azul, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Natal 87

061-00000_19392 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caixa coletora; 

Valor facial: 0,25 Cz$; Cor azul, amarelo, verde, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19393 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de dois judocas; Valor 

facial: 20 Cz$; Cor azul, verde, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - XXIV 

Jogos Olímpicos Seul 88



061-00000_19394 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do 

Guarani Futebol Clube - SP; Valor facial: 3,00; Cor verde, 

azul, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 87

061-00000_19395 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de D. Pedro e 

caravela; Valor facial: 100,00; Cor amarelo, azul, 

marrom, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Semana da Pátria 84

061-00000_19396 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do 

Esporte - Clube Bahia; Valor facial: 0,50 Cz$; Cor verde, 

azul, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 89

061-00000_19397 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema com 

espada ladeada por ramos; Valor facial: 2,00; Cor 

vermelho, azul, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Homenagem ao Tribunal Federal de 

Recursos 87

061-00000_19398 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do São 

Paulo Futebol Clube - SP; Valor facial: 3,00; Cor 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 87

061-00000_19399 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do convento de S. 

Francisco, Salvador, BA; Valor facial: 4,00; Cor amarelo, 

marrom, cinza, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 400 Anos do Convento de S. 

Francisco, Salvador, BA 87

061-00000_19400 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Centro Histórico 

de Salvador; Valor facial: 100,00; Cor amarelo, azul, 

cinza, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 88

061-00000_19401 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Centro Histórico 

de Salvador; Valor facial: 100,00; Cor amarelo, azul, 

cinza, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 88



061-00000_19402 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da estação de 

Japeri, RJ; Valor facial: 65,00; Cor verde, marrom, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

84

061-00000_19403 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira do Brasil; 

Sem Valor facial; Cor amarelo,verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19404 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Usina Hidrelétrica 

de Itaipu; Valor facial: 140,00; Cor azul, marrom, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 83

061-00000_19405 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Maria, José e 

menino Jesus; Valor facial: 1,00 Cz$; Cor azul, verde, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Natal 89

061-00000_19406 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5,00; Cor laranja, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 80 Anos da Imigraçao japonesa 1988

061-00000_19407 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do Castelo de 

Montagnana; Valor facial: 1000; Cor azul, verde, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte

061-00000_19408 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da concha; Valor 

facial: 1,00; Cor roxo, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 89

061-00000_19409 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do plano piloto de 

Brasília, DF; Valor facial: 50,00; Cor verde, azul, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

88

061-00000_19410 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do plano piloto de 

Brasília, DF; Valor facial: 50,00; Cor verde, azul, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

88



061-00000_19411 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de animais do 

Pantanal Mato Grossense; Valor facial: 65,00; Cor 

verde, amarelo, rosa, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 84

061-00000_19412 filatelia Selo Vaticano

Selo vertical, denteado; Imagem de Santa Teresa 

D'Ávila; Valor facial: 1000; Cor cinza, roxo, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 82

061-00000_19413 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Cora Coralina; Valor 

facial: 1,00; Cor laranja, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 10 Anos do Nascimento de Cora 

Coralina 89

061-00000_19414 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caixas - arte - 

origami; Valor facial: 200,00; Cor cinza, vermelho, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Natal 88

061-00000_19415 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ultraleve; Valor 

facial: 0,50; Cor verde, azul, amarelo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Aerodesporto 88

061-00000_19416 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mãos e pomba; 

Valor facial: 5,00; Cor marrom, azul, amarelo, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Dia Nacional de Açao de Graças 87

061-00000_19417 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e mãos; 

Valor facial: 500; Cor roxo, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 80



061-00000_19418 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de homem sentado e 

indígenas ao fundo; Valor facial: 65,00; Cor verde, 

marrom, azul, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 1º Aniversário do Edifício Sede da 

Uniao Postal das Américas e Espanha 84

061-00000_19419 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do Sport 

Club do Recife, PE; Valor facial: 50,00; Cor vermelho, 

azul, verde, amarelo, laranja, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19420 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Usina 

Hidrelétrica; Valor facial: 0,50; Cor azul,verde, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 100 Anos da 1º Usina Hidrelétrica da América 

do Sul - Marmelos

061-00000_19421 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco; Valor 

facial: 500; Cor verde, marrom, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 150 Anos de Ligaçao 

Marítima e Empresarial - Rio / Niterói

061-00000_19422 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de concha; Valor 

facial: 0,50; Cor laranja, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 89

061-00000_19423 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de concha; Valor 

facial: 0,50; Cor laranja, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 89

061-00000_19424 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de concha; Valor 

facial: 0,50; Cor laranja, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 89

061-00000_19425 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de concha; Valor 

facial: 0,50; Cor laranja, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 89



061-00000_19426 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de concha; Valor 

facial: 0,50; Cor laranja, marrom. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - 89

061-00000_19427 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de concha; Valor 

facial: 0,50; Cor laranja, marrom. Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de carimbo de porte - 89

061-00000_19428 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de monumentos 

nacionais; Valor facial: 3,00; Cor azul, verde, roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Ano 

Nacional do Turismo 87

061-00000_19429 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ouriço preto; 

Valor facial: 50,00 Cz$; Cor marrom, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19430 filatelia Selo Vaticano

Selo vertical, denteado; Imagem de torre da "Dioecesis 

Pragensis"; Valor facial: 150 L; Cor rosa, verde, marrom, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 73

061-00000_19431 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do barqueiro de são 

Francisco; Valor facial: 3,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19432 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Heitor Villa Lobos; 

Valor facial: 1,50; Cor azul, laranja, verde, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Nascimento de Heitor Villa Lobos

061-00000_19433 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Imagem de N. Srª. 

Aparecida; Valor facial: 2,50; Cor verde, azul, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 75 Anos 

da Coroaçao da Imagem de N. Srª. Aparecida



061-00000_19434 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cuia de chimarrão 

e homem sobre cavalo; Valor facial: 400,00; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 88

061-00000_19435 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema com 

espada ladeada por ramos; Valor facial: 2,00; Cor 

vermelho, azul, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Homenagem ao Tribunal Federal de 

Recursos 87

061-00000_19436 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Olavo Bilac; Valor 

facial: 100,00; Cor roxo, rosa, verde. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Centenário de 

Poesias de Olavo Bilac

061-00000_19437 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Olavo Bilac; Valor 

facial: 100,00; Cor roxo, rosa, verde. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Centenário de 

Poesias de Olavo Bilac

061-00000_19438 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Olavo Bilac; Valor 

facial: 100,00; Cor roxo, rosa, verde. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Centenário de 

Poesias de Olavo Bilac

061-00000_19439 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Olavo Bilac; Valor 

facial: 100,00; Cor roxo, rosa, verde. Franquia múltipla 

de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Centenário de 

Poesias de Olavo Bilac

061-00000_19440 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada do mapa do 

Brasil com folha e coração; Valor facial: 0,25; Cor verde, 

amarelo, azul, roxo. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Programa Nossa Natureza - 

Governo Federal



061-00000_19441 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada do mapa do 

Brasil com folha e coração; Valor facial: 0,25; Cor verde, 

amarelo, azul, roxo. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Programa Nossa Natureza - 

Governo Federal

061-00000_19442 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Olavo Bilac; Valor 

facial: 100,00; Cor roxo, rosa, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário de Poesias de 

Olavo Bilac

061-00000_19443 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tartaruga de 

pente; Valor facial: 2,00; Cor azul, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19444 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do pé e fruto açaí do 

Pará; Sem Valor facial; Cor amarelo, roxo, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Bicentenário do Naturalista Karl Friedrich Phillip Von 

Martius 94

061-00000_19445 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro, avião, 

navio, chaminé, trator, árvore; Valor facial: 50,00; Cor 

azul, verde, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 50 Anos da Confederaçao Nacional 

da Industria

061-00000_19446 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Raul Pompéia; 

Valor facial: 50,00; Cor vermelho, azul, verde, amarelo, 

cinza. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Centenário de "O Ateneu" de Raul Pompéia

061-00000_19447 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Raul Pompéia; 

Valor facial: 50,00; Cor vermelho, azul, verde, amarelo, 

cinza. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Centenário de "O Ateneu" de Raul Pompéia



061-00000_19448 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígies do Senador Bernardo 

P. de Vasconcellos e D. Pedro II; Valor facial: 6,00; Cor 

preto, amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Sesquicentenário da Fundaçao do 

Colégio Pedro II

061-00000_19449 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ultraleve; Valor 

facial: 0,50; Cor verde, azul, amarelo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Aerodesporto 88

061-00000_19450 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da borboleta cobra 

voadora; Valor facial: 3,00; Cor marrom, verde, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

87

061-00000_19451 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de José Américo de 

Almeida; Valor facial: 4,00; Cor amarelo, vermelho, 

azul, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Centenário do Nascimento de José Américo de 

Almeida

061-00000_19452 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

1,00; Cor verde, roxo, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 89

061-00000_19453 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pé de arroz; Valor 

facial: 120,00; Cor azul. Franquia isolada.

061-00000_19454 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro, avião, 

navio, chaminé, trator, árvore; Valor facial: 50,00; Cor 

azul, verde, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 50 Anos da Confederaçao Nacional 

da Industria

061-00000_19455 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Arquivo Público 

do Estado da Bahia; Valor facial: 2,00; Cor amarelo, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 90



061-00000_19456 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

tematizando teatro, ópera, dança e circo; Valor facial: 

70,00; Cor vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao das Artes Plásticas 88

061-00000_19457 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de papel e 

computador; Valor facial: 7,00; Cor marrom, vermelho, 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 150 

Anos do Arquivo Nacional

061-00000_19458 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do plano piloto de 

Brasília, DF; Valor facial: 50,00; Cor verde, azul, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

88

061-00000_19459 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do fruto guaraná; 

Valor facial: 17,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19460 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19461 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vendedor de 

coco; Valor facial: 15,00; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19462 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caju; Valor facial: 

100,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19463 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do fruto guaraná; 

Valor facial: 17,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19464 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia múltipla isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_19465 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19466 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Pingüim; 

Valor facial: 10,50; Cor azul, marrom, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Brasiliana 79

061-00000_19467 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19468 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19469 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19470 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19471 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do barqueiro de são 

Francisco; Valor facial: 3,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19472 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vaqueiro; Valor 

facial: 0,40; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19473 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19474 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19475 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19476 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19477 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

2.000,00; Cor verde, amarelo, azul. Franquia múltipla de 

02 selos.

061-00000_19478 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

2.000,00; Cor verde, amarelo, azul. Franquia múltipla de 

02 selos.

061-00000_19479 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19480 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pinha do Paraná; 

Valor facial: 300,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19481 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo "Cifra"

061-00000_19482 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19483 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja N. Srª. Das 

Dores; Valor facial: 100,00; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_19484 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19485 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19486 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19487 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19488 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do fruto guaraná; 

Valor facial: 17,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19489 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19490 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19491 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19492 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19493 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia múltipla isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19494 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19495 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do castelo de Ivera; 

Valor facial: 700; Cor roxo, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19496 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura fantástica; 

Valor facial: 120; Cor marrom, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19497 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte

061-00000_19498 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte

061-00000_19499 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vendedor de 

coco; Valor facial: 15,00; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19500 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19501 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do fruto guaraná; 

Valor facial: 17,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -



061-00000_19502 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19503 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos - 

Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19504 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos - 

Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19505 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19506 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19507 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19508 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19509 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada - Tipo "Cifra"

061-00000_19510 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19511 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19512 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pé de arroz; Valor 

facial: 120,00; Cor azul. Franquia isolada.

061-00000_19513 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do forte - Príncipe da 

Beira, RO; Valor facial: 20,00; Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19514 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19515 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

1,00; Cor vermelho, verde, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19516 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19517 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19518 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19519 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19520 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pinha do Paraná; 

Valor facial: 300,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19521 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19522 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja do Bom Jesus 

de Matozinhos, MG; Valor facial: 50,00; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19523 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19524 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19525 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19526 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19527 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19528 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

1,00; Cor vermelho, verde, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19529 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19530 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de milho; Valor 

facial: 4,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_19531 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor facial: 1,30; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19532 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mandioca; Valor 

facial: 45,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19533 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19534 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caju; Valor facial: 

100,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19535 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da quebra do 

babaçu; Valor facial: 0,70; Cor cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19536 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacho de banana; 

Valor facial: 15,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19537 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19538 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5,00; Cor rosa, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19539 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 500 cruzeiros; Cor cinza. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Cifras

061-00000_19540 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da quebra do 

babaçu; Valor facial: 0,70; Cor cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_19541 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abelha 

tematizando apicultura; Valor facial: 24,00; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19542 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacho de banana; 

Valor facial: 15,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19543 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacho de banana; 

Valor facial: 15,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19544 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 3000 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Cifras

061-00000_19545 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19546 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Sem Valor facial; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19547 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19548 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19549 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do forte - Príncipe da 

Beira, RO; Valor facial: 20,00; Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_19550 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do forte - Príncipe da 

Beira, RO; Valor facial: 20,00; Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19551 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do forte - Príncipe da 

Beira, RO; Valor facial: 20,00; Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19552 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacho de banana; 

Valor facial: 15,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19553 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

200,00; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 02 selos.

061-00000_19554 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

200,00; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 02 selos.

061-00000_19555 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19556 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do fruto guaraná; 

Valor facial: 17,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19557 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19558 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19559 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_19560 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19561 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19562 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19563 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19564 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do barqueiro de são 

Francisco; Valor facial: 3,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19565 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do barqueiro de são 

Francisco; Valor facial: 3,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19566 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19567 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19568 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da casa dos contos, 

Ouro Preto, MG; Valor facial: 200,00; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19569 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem do mapa do 

continente - africano e crucifixo; Valor facial: 100; Cor 

rosa, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 80

061-00000_19570 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

2,00; Cor verde, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19571 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abacaxi; Valor 

facial: 12,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19572 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de manga; Valor 

facial: 3,00; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19573 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do fruto guaraná; 

Valor facial: 17,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19574 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19575 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19576 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19577 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19578 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 500 cruzeiros; Cor cinza. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Cifras

061-00000_19579 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50; Cor rosa, verde, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19580 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50; Cor rosa, verde, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19581 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de café; Valor facial: 

88,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19582 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19583 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

2,00; Cor verde, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 89

061-00000_19584 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mamona; Valor 

facial: 200,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19585 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mamona; Valor 

facial: 200,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19586 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19587 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro, avião, 

navio, chaminé, trator, árvore; Valor facial: 50,00; Cor 

azul, verde, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 50 Anos da Confederaçao Nacional 

da Industria



061-00000_19588 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19589 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19590 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Sem Valor facial; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19591 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19592 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 20; 

Cor verde, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19593 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19594 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19595 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19596 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19597 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19598 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Sem Valor facial; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19599 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19600 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abelha 

tematizando apicultura; Valor facial: 24,00; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19601 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19602 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19603 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19604 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19605 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19606 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19607 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja N. Sra. Das 

Dores, Campanha, MG; Valor facial: 100,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19608 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19609 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Sem Valor facial; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19610 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 65,00l; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19611 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19612 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da quebra do 

babaçu; Valor facial: 0,70; Cor cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19613 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19614 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abacaxi; Valor 

facial: 12,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_19615 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abacaxi; Valor 

facial: 12,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19616 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abacaxi; Valor 

facial: 12,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19617 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19618 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19619 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19620 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Padre Santiago Uchoa; 

Valor facial: 0,50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19621 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19622 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19623 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19624 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19625 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19626 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19627 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Sem Valor facial; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19628 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19629 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura; Valor 

facial: 200; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19630 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19631 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 500 cruzeiros; Cor cinza. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Cifras

061-00000_19632 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caju; Valor facial: 

100,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19633 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Sem Valor facial; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_19634 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19635 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19636 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja do Bom Jesus 

de Matozinhos, MG; Valor facial: 50,00; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19637 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vaqueiro; Valor 

facial: 0,40; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. - 

Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19638 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vaqueiro; Valor 

facial: 0,40; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. - 

Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19639 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19640 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19641 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19642 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 03 selos.. Provido de carimbo 

de porte -



061-00000_19643 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 03 selos.. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19644 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 03 selos.. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19645 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19646 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19647 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19648 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19649 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19650 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19651 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_19652 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19653 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19654 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19655 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19656 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mandioca; Valor 

facial: 45,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19657 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19658 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos.

061-00000_19659 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos.

061-00000_19660 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja do Bom Jesus 

de Matozinhos, MG; Valor facial: 50,00; Cor laranja. 

Franquia múltipla de 03 selos.

061-00000_19661 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja do Bom Jesus 

de Matozinhos, MG; Valor facial: 50,00; Cor laranja. 

Franquia múltipla de 03 selos.

061-00000_19662 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Igreja do Bom Jesus 

de Matozinhos, MG; Valor facial: 50,00; Cor laranja. 

Franquia múltipla de 03 selos.



061-00000_19663 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caju; Valor facial: 

100,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19664 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia múltipla 

de 03 selos. Provido de carimbo de porte

061-00000_19665 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia múltipla 

de 03 selos. Provido de carimbo de porte

061-00000_19666 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia múltipla 

de 03 selos. Provido de carimbo de porte

061-00000_19667 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19668 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19669 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19670 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caju; Valor facial: 

100,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19671 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19672 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19673 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19674 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19675 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19676 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19677 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19678 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19679 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_19680 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5,00; Cor rosa, verde. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19681 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5,00; Cor rosa, verde. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19682 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5,00; Cor rosa, verde. Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19683 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19684 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19685 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19686 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19687 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19688 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19689 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5,00; Cor rosa, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19690 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mandioca; Valor 

facial: 45,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19691 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19692 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19693 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pé de arroz; Valor 

facial: 120,00; Cor azul. Franquia isolada.

061-00000_19694 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19695 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19696 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19697 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_19698 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19699 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19700 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19701 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19702 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19703 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19704 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pinha do Paraná; 

Valor facial: 300,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19705 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19706 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor facial: 1,30; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_19707 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19708 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19709 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19710 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

2,00; Cor rosa, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19711 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19712 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abacaxi; Valor 

facial: 12,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19713 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pinha do Paraná; 

Valor facial: 300,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19714 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19715 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19716 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de jarro; Valor facial: 

410; Cor roxo, marrom, verde, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -



061-00000_19717 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de jarro; Valor facial: 

410; Cor roxo, marrom, verde, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19718 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de jarro; Valor facial: 

410; Cor roxo, marrom, verde, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19719 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19720 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19721 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de rua com 

caminhão e ônibus; Valor facial: 20,00; Cor azul, verde, 

marrom, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 90

061-00000_19722 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura humana; 

Valor facial: 200; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19723 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abelha 

tematizando apicultura; Valor facial: 24,00; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19724 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 20; 

Cor verde, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19725 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 50; 

Cor verde, rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19726 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 30; 

Cor verde, rosa, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_19727 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura mitológica; 

Valor facial: 500; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19728 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19729 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19730 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19731 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira do Brasil; 

Sem Valor facial; Cor verde, amarelo, azul. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19732 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira do Brasil; 

Sem Valor facial; Cor verde, amarelo, azul. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19733 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira do Brasil; 

Sem Valor facial; Cor verde, amarelo, azul. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19734 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira do Brasil; 

Sem Valor facial; Cor verde, amarelo, azul. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19735 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

50,00; Cor azul, verde, roxo. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19736 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

50,00; Cor azul, verde, roxo. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19737 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da estatua de São 

João; Valor facial: 100,00; Cor azul, verde. Franquia 

mista de 02 selos. Provido de carimbo de porte - 90

061-00000_19738 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da estatua da 

Justiça; Valor facial: 100,00; Cor azul, verde. Franquia 

mista de 02 selos. Provido de carimbo de porte - 90

061-00000_19739 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

1,00; Cor azul, verde, vermelho. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19740 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

1,00; Cor azul, verde, vermelho. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19741 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19742 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte -



061-00000_19743 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

20.000,00; Cor verde, vermelho, rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19744 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

50,00; Cor verde, roxo, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19745 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

200,00; Cor verde, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19746 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

500,00; Cor verde, amarelo, marrom, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19747 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5.000,00; Cor verde, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19748 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 30; 

Cor azul, verde, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19749 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19750 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de jarro; Valor facial: 

410; Cor roxo, marrom, verde, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19751 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do claustro do 

convento de São Francisco, Olinda, PE; Valor facial: 

2,00; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19752 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 50; 

Cor verde, rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_19753 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19754 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19755 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19756 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tucano-de-bico-

verde; Valor facial: 205,00; Cor azul, marrom, verde, 

preto, amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Fauna Brasileira 83

061-00000_19757 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19758 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19759 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19760 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_19761 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19762 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19763 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19764 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19765 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19766 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19767 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19768 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -



061-00000_19769 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19770 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19771 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina; 

Valor facial: 1000; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19772 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19773 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19774 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19775 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19776 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura mitológica; 

Valor facial: 500; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19777 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura mitológica; 

Valor facial: 500; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19778 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura mitológica; 

Valor facial: 500; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19779 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura mitológica; 

Valor facial: 500; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19780 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura mitológica; 

Valor facial: 500; Cor verde. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19781 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de figura mitológica; 

Valor facial: 500; Cor verde. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19782 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19783 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 30,00; Cor azul, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Industria Aeronáutica 

Brasileira 90

061-00000_19784 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

420; Cor verde, roxo. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19785 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

420; Cor verde, roxo. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19786 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 03 selos. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19787 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 03 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19788 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

múltipla de 03 selos. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19789 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19790 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja N. Srª. Das 

Dores; Valor facial: 100,00; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19791 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mandioca; Valor 

facial: 45,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19792 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo "Cifra"

061-00000_19793 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mandioca; Valor 

facial: 45,00; Cor marrom. Franquia isolada.

061-00000_19794 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de milho; Valor 

facial: 4,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19795 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19796 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie do Frei Vicente - 

Borgard; Valor facial: 10,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -



061-00000_19797 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Tobias Barreto; 

Valor facial: 0,50; Cor azul, marrom, cinza. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - 

Sesquicentenário do Nascimento de Tobias Barreto 89

061-00000_19798 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cacho de banana; 

Valor facial: 15,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19799 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de caju; Valor facial: 

100,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19800 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de eucalipto; Valor 

facial: 150,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19801 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19802 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19803 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abacaxi; Valor 

facial: 12,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19804 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do Clube 

de Regatas do Flamengo, RJ; Valor facial: 3,00; Cor 

vermelho, preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19805 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da entrada do porto 

de Recife; Valor facial: 5,00; Cor azul, roxo, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 450 

Anos da Cidade do Recife



061-00000_19806 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do caminhão Linha 

Tronco Nacional; Valor facial: 1,80; Cor azul, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - XVIII 

Congresso da UPU - Rio de Janeiro

061-00000_19807 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de homens sobre 

cavalo; Valor facial: 330; Cor verde, azul, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Sesquicentenário da Revoluçao Farroupilha

061-00000_19808 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cruzeiro em Porto 

Seguro, BA; Valor facial: 1,10; Cor verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 100 

Anos Brasil / UPU 77

061-00000_19809 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião e pista de 

decolagem; Valor facial: 0,25; Cor azul, laranja, 

vermelho, amarelo, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19810 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do plano piloto de 

Brasília, DF; Valor facial: 50,00; Cor verde, azul, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

88

061-00000_19811 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de anjos; Valor 

facial: 6,00; Cor azul, roxo, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Natal 87

061-00000_19812 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Nossa Senhora, 

animais e indígena; Valor facial: 120,00; Cor 

azul,amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Natal 84

061-00000_19813 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ultraleve; Valor 

facial: 0,50; Cor verde, azul, amarelo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Aerodesporto 88



061-00000_19814 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco; Valor 

facial: 500; Cor verde, marrom, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 150 Anos de Ligaçao 

Marítima e Empresarial - Rio / Niterói

061-00000_19815 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom, azul, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 10 Anos da 

ECT/XVIII Congresso da UPU - Serviços do Correio

061-00000_19816 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião e pista de 

decolagem; Valor facial: 0,25; Cor azul, laranja, 

vermelho, amarelo, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 20 Anos da ECT 89

061-00000_19817 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do convento de S. 

Francisco, Salvador, BA; Valor facial: 4,00; Cor amarelo, 

marrom, cinza, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 400 Anos do Convento de S. 

Francisco, Salvador, BA 87

061-00000_19818 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 1,00; Cor majenta. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo "Gravura"

061-00000_19819 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de caneta de pena 

estilizada; Valor facial: 20,00; Cor rosa, laranja, verde, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário da Aboliçao da Escravatura 88

061-00000_19820 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de praia, pessoas, 

barcos em Porto Seguro, BA; Valor facial: 5,00; Cor azul, 

marrom, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 100 Anos Brasil / UPU 77



061-00000_19821 filatelia Selo Vaticano

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras masculina e 

globo; Valor facial: 200; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 82

061-00000_19822 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de concha; Valor 

facial: 0,50; Cor amarelo, laranja, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 89

061-00000_19823 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura humana 

pintando muro; Valor facial: 100,00; Cor verde, azul, 

amarelo, vermelho, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Semana da Pátria 84

061-00000_19824 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de microfone; Valor 

facial: 0,50; Cor vermelho, preto, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Sistema de 

Radiodifusao Federal 86

061-00000_19825 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trevo de três 

corações; Valor facial: 2,50; Cor verde, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - XXXV 

Congresso da Soc. Bras. De Cardiologia - Homenagem a 

Carlos Chagas

061-00000_19826 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

6,00; Cor amarelo, vermelho, verde, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19827 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro, avião, 

navio, chaminé, trator, árvore; Valor facial: 50,00; Cor 

azul, verde, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 50 Anos da Confederaçao Nacional 

da Industria



061-00000_19828 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de duas jovens com 

espigas de trigo; Valor facial: 12,00; Cor verde, amarelo, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Dia Nacional de Açao de Graças 81

061-00000_19829 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Museu Histórico e 

Diplomático - Itamaraty - RJ; Valor facial: 300; Cor verde, 

azul, rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- 85

061-00000_19830 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de membro do Corpo 

Musical de 1857; Valor facial: 12,00; Cor verde, rosa, 

azul, vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 150 Anos da Polícia Militar do Estado de Sao 

Paulo 81

061-00000_19831 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de homem sentado e 

indígenas ao fundo; Valor facial: 65,00; Cor verde, 

marrom, azul, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 1º Aniversário do Edifício Sede da 

Uniao Postal das Américas e Espanha 84

061-00000_19832 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Brasão; Valor facial: 

3,00; Cor rosa, vermelho, amarelo, verde, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Clube Militar

061-00000_19833 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gota com cana-de-

açúcar tematizando a energia a álcool; Valor facial: 3,20; 

Cor verde, vermelho, laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Alternativas Energéticas

061-00000_19834 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de José Bonifácio; 

Valor facial: 20,00; Cor marrom, vermelho, verde, azul, 

amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Sesquicentenário da MorTE - de José Bonifácio de 

Andrada e Silva



061-00000_19835 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ernesto Geisel; Valor 

facial: 1,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Homenagem ao PresidenTE - Geisel

061-00000_19836 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Imagem de N. Sra. 

De Fátima; Valor facial: 50,00; Cor amarelo, azul, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Visita ao Brasil da Imagem de N. Sra. De Fátima

061-00000_19837 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e mãos; 

Valor facial: 500; Cor roxo, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 80

061-00000_19838 filatelia Selo Vaticano

Selo vertical, denteado; Imagem de torre da "Dioecesis 

Pragensis"; Valor facial: 150 L; Cor rosa, verde, marrom, 

cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 73

061-00000_19839 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Imagem de prédio 

quadrangular tematizando a eleição do parlamento 

europeu de 1984; Valor facial: 400; Cor azul, cinza, 

marrom, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte -

061-00000_19840 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de microscópio; Valor 

facial: 30,00; Cor laranja, azul, verde, marrom, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Prevençao do Câncer - Fundaçao A. PrudenTE - 83

061-00000_19841 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tucano-de-bico-

verde; Valor facial: 205,00; Cor azul, marrom, verde, 

preto, amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Fauna Brasileira 83



061-00000_19842 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19843 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da planta xique-xique; 

Valor facial: 45,00; Cor azul, verde, rosa, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 83

061-00000_19844 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da hidrelétrica de 

Itaipu; Valor facial: 140,00; Cor azul, verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 83

061-00000_19845 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19846 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cana-de-açúcar; 

Valor facial: 20,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19847 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de laranja; Valor 

facial: 7,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19848 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19849 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19850 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de máquina "Post-

Grama"; Valor facial: 0,25; Cor azul, amarelo, vermelho, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

20 Anos da ECT 89



061-00000_19851 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de praia, pessoas, 

barcos em Porto Seguro, BA; Valor facial: 5,00; Cor azul, 

marrom, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 100 Anos Brasil / UPU 77

061-00000_19852 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Anchieta e indígena 

nas areias do Iperoig; Valor facial: 5,00; Cor azul, verde, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Beatificaçao do Padre José de Anchieta

061-00000_19853 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da planta urtigão; 

Valor facial: 0,50; Cor verde, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 86

061-00000_19854 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Real Gabinete - 

Português de Leitura; Valor facial: 30,00; Cor verde, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- Sesquicentenário de Fundaçao do Real GabineTE - 

Portugues de Leitura 87

061-00000_19855 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe limpatudo; 

Valor facial: 55,00; Cor rosa, cinza, laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19856 filatelia Selo Vaticano

Selo vertical, denteado; Imagem de Santa Teresa 

D'Ávila; Valor facial: 1000; Cor cinza, roxo, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 82

061-00000_19857 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

tematizando teatro, ópera, dança e circo; Valor facial: 

70,00; Cor vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Divulgaçao das Artes Plásticas 88



061-00000_19858 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do Castelo Di Bosa; 

Valor facial: 450; Cor azul, verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19859 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tartaruga de 

pente; Valor facial: 2,00; Cor azul, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19860 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do Castelo Scakigero; 

Valor facial: 600; Cor azul, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19861 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da baleia franca; 

Valor facial: 2,00; Cor azul, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19862 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de plantação e tubos 

de ensaio; Valor facial: 30,00; Cor marrom, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Pesquisa 

Agropecuária 83

061-00000_19863 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Biblioteca Pública da 

Bahia; Valor facial: 0,25; Cor marrom, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Ano da 

Biblioteca Pública 89

061-00000_19864 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da planta coroa de 

frade; Valor facial: 45,00; Cor verde, rosa, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 83

061-00000_19865 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19866 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da planta xique-xique; 

Valor facial: 45,00; Cor azul, verde, rosa, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 83



061-00000_19867 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de orixá; Valor facial: 

20,00; Cor azul, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Indumentárias de Orixás 82

061-00000_19868 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Sem Valor facial; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19869 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada da 

bandeira do Brasil, com navio e mar; Valor facial: 7,00; 

Cor verde, amarelo, azul, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 180 Anos da 

Abertura dos Portos 88

061-00000_19870 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe borboleta; 

Valor facial: 55,00; Cor cinza, azul, rosa, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19871 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de José Américo de 

Almeida; Valor facial: 4,00; Cor amarelo, vermelho, 

azul, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Centenário do Nascimento de José Américo de 

Almeida

061-00000_19872 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de ouriço preto; 

Valor facial: 50,00 Cz$; Cor marrom, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19873 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de presépio popular 

em cabaça; Valor facial: 2,00; Cor rosa, marrom, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Natal 77

061-00000_19874 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 2,50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 10 Anos da EMBRAER 79



061-00000_19875 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de D. Pedro e 

caravela; Valor facial: 100,00; Cor amarelo, azul, 

marrom, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Semana da Pátria 84

061-00000_19876 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Raul Pompéia; 

Valor facial: 50,00; Cor vermelho, azul, verde, amarelo, 

cinza. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo 

de porte - Centenário de "O Ateneu" de Raul Pompéia

061-00000_19877 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de macaco muriqui; 

Valor facial: 65,00; Cor verde, marrom, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 84

061-00000_19878 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pintura rupestre da 

Cerca Grande, Matozinhos, MG; Valor facial: 300; Cor 

azul, marrom, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 85

061-00000_19879 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de papel e 

computador; Valor facial: 7,00; Cor marrom, vermelho, 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 150 

Anos do Arquivo Nacional

061-00000_19880 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de família japonesa; 

Valor facial: 100,00 Cz$; Cor amarelo, roxo, verde, azul, 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

- 80 Anos da Imigraçao japonesa 1988

061-00000_19881 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pintura "Éfeta"; 

Valor facial: 24,00; Cor verde, marrom, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Homenagem ao 

DeficienTE - Auditivo 82



061-00000_19882 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois homens 

sobre cavalo; Valor facial: 400; Cor marrom, cinza, 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário Derby Italiano di Galoppo

061-00000_19883 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do Clube 

de Regatas Vasco da Gama, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul, verde, amarelo, laranja, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 90

061-00000_19884 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Cora Coralina; Valor 

facial: 1,00; Cor laranja, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 10 Anos do Nascimento de Cora 

Coralina 89

061-00000_19885 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de louva-a-deus; 

Valor facial: 3,00; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19886 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo olho de boi e 

Baia da Guanabara, RJ; Valor facial: 185; Cor verde, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

140 Anos da Emissao "Olho de Boi"

061-00000_19887 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do 

Esporte - Clube Bahia; Valor facial: 0,50 Cz$; Cor verde, 

azul, vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 89

061-00000_19888 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mapa da costa 

africana e caravela; Valor facial: 50,00; Cor azul, 

amarelo, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Centenário da Aboliçao da Escravatura 88



061-00000_19889 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Imagem de ciclistas; Valor 

facial: 400; Cor verde, azul, vermelho, cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Campeonato 

Mundial de Ciclismo

061-00000_19890 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abelha 

tematizando apicultura; Valor facial: 24,00; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19891 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19892 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Olavo Bilac; Valor 

facial: 100,00; Cor roxo, rosa, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário de Poesias de 

Olavo Bilac

061-00000_19893 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Catedral de São 

João Batista, Santa Cruz do Sul, RS; Valor facial: 2,00; 

Cor azul, rosa, verde, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 90

061-00000_19894 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da casa dos contos, 

Ouro Preto, MG; Valor facial: 200,00; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19895 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura; Valor 

facial: 120,00; Cor azul, verde, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 84



061-00000_19896 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Gabriel S. de 

Sousa, fauna, flora e indígenas ao fundo; Valor facial: 

7,00; Cor verde, azul, amarelo, vermelho, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 400 

Anos do Tratado Descritivo do Brasil, de Gabrie

061-00000_19897 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do fruto guaraná; 

Valor facial: 17,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19898 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de malote; Valor facial: 

1,00; Cor azul, verde, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Correio Acelerado 

Internacional

061-00000_19899 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mapa da costa 

africana e caravela; Valor facial: 50,00; Cor azul, 

amarelo, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Centenário da Aboliçao da Escravatura 88

061-00000_19900 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Heitor Villa Lobos; 

Valor facial: 1,50; Cor azul, laranja, verde, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Nascimento de Heitor Villa Lobos

061-00000_19901 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada do mapa do 

Brasil com folha e coração; Valor facial: 0,25; Cor verde, 

amarelo, azul, roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Programa Nossa Natureza - Governo 

Federal

061-00000_19902 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher, papiro e 

trigo; Valor facial: 1,30; Cor laranja, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Diplomacia 

Brasileira - Paz e Desenvolvimento



061-00000_19903 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pára-quedista; 

Valor facial: 200; Cor azul, verde, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 40 Anos de Pára-

Quedismo Militar no Brasil

061-00000_19904 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Efígie de G.L. Bernini; Valor 

facial: 170; Cor roxo, amarelo. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 1980

061-00000_19905 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de concha; Valor 

facial: 1,00; Cor roxo, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - 89

061-00000_19906 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jogador do Sport 

Club Internacional - RS; Valor facial: 3,00; Cor amarelo, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - 87

061-00000_19907 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 1.000 cruzeiros; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_19908 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mamona; Valor 

facial: 200,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte

061-00000_19909 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígies do Senador Bernardo 

P. de Vasconcellos e D. Pedro II; Valor facial: 6,00; Cor 

preto, amarelo, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Sesquicentenário da Fundaçao do 

Colégio Pedro II

061-00000_19910 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da mascara Kanela, 

Maranhão; Valor facial: 4,00; Cor amarelo, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

ArTE - Indígena



061-00000_19911 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe neon 

verde; Valor facial: 55,00; Cor cinza, verde, rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19912 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do prédio do 

Tribunal de Justiça da Bahia; Valor facial: 0,25; Cor 

verde, amarelo, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 380 Anos do Tribunal de Justiça da 

Bahia 89

061-00000_19913 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mapa da América; 

Valor facial: 50,00; Cor preto, amarelo, roxo, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Américas TELECOM 88

061-00000_19914 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie do Marechal Rondon; 

Valor facial: 220; Cor azul, verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 120 Anos do 

Nascimento do Marechal Rondon 85

061-00000_19915 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de papa e jovem; 

Valor facial: 150; Cor amarelo, rosa, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 80

061-00000_19916 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de coco; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -

061-00000_19917 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do barqueiro de são 

Francisco; Valor facial: 3,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19918 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sericultura; Valor 

facial: 30,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -



061-00000_19919 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pé de arroz; Valor 

facial: 120,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19920 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 2.000 cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_19921 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de maracujá; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19922 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo "Cifra"

061-00000_19923 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Colégio Militar do 

Rio de Janeiro; Valor facial: 0,50; Cor azul, verde, rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Centenário do Colégio Militar - RJ 89

061-00000_19924 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do castelo Dell 

Imperatore, Prato; Valor facial: 400; Cor verde, azul, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte

061-00000_19925 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

5,00; Cor rosa, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19926 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem do mapa do 

continente - africano e crucifixo; Valor facial: 100; Cor 

rosa, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - 80

061-00000_19927 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da quebra do 

babaçu; Valor facial: 0,70; Cor cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais



061-00000_19928 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19929 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mamona; Valor 

facial: 200,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19930 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe cascudo; 

Valor facial: 55,00; Cor azul, cinza, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 88

061-00000_19931 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vendedor de 

coco; Valor facial: 15,00; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19932 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da republica e imagem de 

numeral; Valor facial: 2000; Cor verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte

061-00000_19933 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de cristo; Valor 

facial: 600; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 80

061-00000_19934 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vaqueiro; Valor 

facial: 0,40; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19935 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial: 0,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19936 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de trigo; Valor facial: 

50,00; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte -



061-00000_19937 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do castelo Rocca Di 

Mondavio; Valor facial: 250; Cor verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte

061-00000_19938 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de abelha 

tematizando apicultura; Valor facial: 24,00; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19939 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19940 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de rendeira; Valor 

facial: 20,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19941 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem do castelo di Rocca 

Sinibalda; Valor facial: 550; Cor verde, marrom, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte

061-00000_19942 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19943 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

1,00; Cor azul, vermelho, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19944 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pinha do Paraná; 

Valor facial: 300,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19945 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19946 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 3.000 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Cifras

061-00000_19947 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cebola branca; 

Valor facial: 5,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19948 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 500 cruzeiros; Cor cinza. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Cifras

061-00000_19949 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor facial: 1,30; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19950 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Padre Bento Dias 

Pacheco; Valor facial: 0,30; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19951 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da quebra do 

babaçu; Valor facial: 0,70; Cor cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19952 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-00000_19953 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - Príncipe 

da Beira, RO; Valor facial: 2,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19954 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Frei Nicodemos; Valor 

facial: 0,10; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 87



061-00000_19955 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Santo 

Antônio, São Roque, SP; Valor facial: 5,00; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19956 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-00000_19957 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte - dos Reis 

Magos; Valor facial: 0,50; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte -

061-00000_19958 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja de São 

Lourenço dos Índios, Niterói, RJ; Valor facial: 10,00; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19959 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie do Frei Vicente - 

Borgard; Valor facial: 10,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19960 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie do Padre Santiago 

Uchoa ; Valor facial: 1,30; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19961 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pinha do Paraná; 

Valor facial: 300,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte -

061-00000_19962 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Pelourinho, 

Alcântara, Ma; Valor facial: 1,00; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19963 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-00000_19964 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Padre Bento Dias 

Pacheco; Valor facial: 100; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - 87

061-00000_19965 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de manga; Valor 

facial: 3,00; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte -

061-00000_19966 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de castanha do 

Pará; Valor facial: 80,00; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte -

061-00000_19967 documento visual Mapa Tupã

Mapa da cidade de Tupã, em tecido, retangular, cor 

azul, da cidade de Tupã. Escala: 1:3.000; Empresa 

Melhoramentos da Alta Paulista. 

061-00000_19968 fotografia Cromo CEMB - Brasil 1

Cromo, com suporte em papel, imagem de três índios 

xavantes, sendo dois com cocar e os tres com adorno no 

pescoço.(gravatinha) segurando arco e flecha. 

061-00000_19969 fotografia Cromo CEMB - Brasil 2

Cromo, com suporte em papel, imagem de índio xavante 

trançando esteira em palha.

061-00000_19970 fotografia Cromo CEMB - Brasil 3

Cromo , com suporte em papel, imagem de índio 

xavante com cocar de plumária clara e escura e adorno 

no pescoço(gravatinha). 

061-00000_19971 fotografia Cromo CEMB - Brasil 4

Cromo , com suporte em papel, imagem de índio 

xavante com cocar de plumária espassada e adorno no 

pescoço(gravatinha).

061-00000_19972 fotografia Cromo CEMB - Brasil 5

Cromo , com suporte em papel, imagem de dois índios 

xavantes, com tiara de plumária e adorno no 

pescoço(gravatinha).

061-00000_19973 fotografia Cromo CEMB - Brasil 6

Cromo , com suporte em papel, imagem de índio 

xavante, com cocar com plumária rajada e adorno no 

pescoço(gravatinha).



061-00001 Revolução 32 Capacete Militar

Armadura de copa oval para a cabeça, com abas, em 

metal na cor verde, superfície da copa com aplique em 

formato obliquo, face interior da copa com borda em 

faixa laminada ondulada e faixa de gaze; provida de 

duas alças e faixa em couro para encaixe à cabe

061-00002.01 Revolução 32 Camisa militar

Camisa em brim bege, aberta na metade superior com 3 

casas para botões, 2 botões circulares em material 

plástico na cor bege; provido de 2 bolsos frontais na 

altura do peito, com pregas, lapela e botão; gola em 

lapela finalizada por 1 botão em cada terminal.

061-00002.02 Revolução 32 Calça Militar

Calça na cor bege, braguilha com 3 casas e 3 botões 

circulares na cor branca em plástico; Cós com 3 

passadores, 2 casas e 2 botões circulares na cor bege em 

plástico, dois bolsos laterais; Parte traseira com 1 bolso 

no lado direito superior e 2 apliques .

061-00002.03 Revolução 32 Embornal

Embornal na cor bege, parte traseira prolongada com 

caimento frontal em tampa em formato trapezoidal, 

com uma casa para botão ao centro, alça em faixa dupla 

de mesmo tecido com fivela no lado esquerdo.

061-00002.04 Revolução 32 Embornal

Embornal na cor bege, parte traseira prolongada com 

caimento frontal em tampa em formato trapezoidal, 

com uma casa para botão ao centro e 1 botão na cor 

bege em plástico, alça em faixa dupla de mesmo tecido 

com fivela no lado esquerdo.

061-00002.05 Revolução 32 Peça Militar

Objeto desconhecido para guarda de armamento em 

tecido de algodão e apliques em couro, apresenta 3 

bolsos, fivelas em ferro e tiras de cinta em couro.



061-00002.06 Revolução 32 Cinto com suspensório

Cinto com suspensório duplo, com 3 porta munição e 1 

porta armamento; material em couro marrom; 

suspensório provido de 1 fivela em bronze em cada a 

alça; cinto com 1 fivela em bronze; porta armamento 

com costura de algodão e porta munição com abotoador 

em couro.

061-00002.07 Revolução 32 Embornal

Embornal em tecido de algodão na cor bege, parte 

traseira prolongada com caimento frontal em tampa 

com 5 apliques costurados de faixa de tecido de algodão, 

provido de duas fivelas em bronze e 2 cintas com 

terminais em bronze e laterais com 1 regulador em faixa 

dupla do mesmo material.

061-00002.08 Revolução 32 Par de Botas

Par de botas cano curto em couro marrom, com tecido 

elástico nas laterais do cano; sola em couro com costura 

de algodão com salto de espessura mínima fixado com 

pregos em metal.

061-00002.09 Revolução 32 Par de perneiras

Par de perneiras em couro marrom, com costura de linha 

de algodão, feche de encaixe e fivela em metal.

061-00002.10 Revolução 32 Cantil

Peça em metal com bojo pintado na cor marrom, com 

três suportes laterais para alça em couro marrom, 

gargalo com tampa em cortiça com corrente presa ao 

bojo.

061-00002.11 Revolução 32 Marmita

Recipiente em metal, base plana, bojo oval, provido de 

tampa encaixante e alça em haste cilíndrica com 

empunhadura côncava.

061-00004 Revolução 32 Projétil (conjunto)

Cinco projéteis em metal, de formato alongado e ponta 

afilada, sobre base plana e retangular de metal, para 

encaixe no cartucho da arma de fogo.



061-00005 artes plásticas Pintura Índio Iacri

Pintura, óleo sobre tela, representando o Índio Iacri, 

sentado, com cocar de plumária nas cores azul, 

vermelho, verde, trazendo a mão arco e flecha. Provido 

de moldura.Em bom estado de conservação.

061-00006 artes plásticas Pintura Luiz de Souza Leão

Pintura, óleo sobre tela, retrato de Luiz de Souza Leão, 

trajando terno na tonalidade na cor preto.Com 

moldura.Em bom estado de conservação.

061-00007 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, casa em madeira e a 

frente seis homens; Primeira casa construída em Tupã, 

propriedade de Eurico da Silva Moraes.

061-00008 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, doze pessoas sentadas à 

mesa; Almoço da Fundação de Tupã 12 outubro de 

1929.

061-00009 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, grupo de pessoas e banda 

musical reunidas em campo de futebol na festa 

comemorativa da instalaçao do Município de Tupã em 

1º de janeiro de 1939.

061-00010 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, homem de paletó e 

gravata sentado, chapéu sobre à mesa ladeado por 

homens de pé; Foto do grupo feito no lançamento da 

pedra inicial da Santa Casa de Misericórdia, setembro de 

1939.

061-00011 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, 1ª turma de formandos da 

4ª série do Grupo Escolar de Tupã de 1940.



061-00012 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de homem agachado (Índio 

kaingang, Iacri,) usando cocar, segurando flechas na 

mão esquerda. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:"Cacique Iacri na 

época da pacificação que acompanhou a índia Vanuíre 

até os acampamentos dos brancos."do Índio kaingang, 

Iacri, usando cocar, segurando flechas na mão 

esquerda".

061-00013 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, residência do fundador da 

cidade Sr. Luiz de Souza Leão.

061-00014 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, da Igreja de São Pedro, 

julho de 1936, Tupã.

061-00015 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, da Rua Aymorés em 1934 

(?), Tupã. 

061-00016 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, chegada de D. Henrique 

Morão, em frente à Igreja de São Pedro, Tupã.

061-00017 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, escrita, 

amarelamento e perda de papel.Conjunto de residências 

e edificação em construção; Edifício Marajoara em 

construção. No canto inferior direito árvore ao lado de 

posto elétrico.

061-00018 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, 

amarelamento, escritas,rasgos e perda de papel. 

Imagem de plantação de café em 1938. 

061-00019 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, rasgos e 

perda de papel. Em primeiro plano, grupo de pessoas da 

comemoração da instalação do município, com crianças 

à frente. Ao fundo, faixa "VIVA O ESTADO NOVO" 

diante de edificação com inscrição "Hotel dos Viajantes".



061-00020 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, 

amassamento e marca de dobras. Imagem de grupo de 

pessoas, com crianças em primeiro plano, no churrasco 

de instalação do município no campo.

061-00021 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

sujidade, rasgos, texto anexado na parte inferior e perda 

de papel. Imagem de edificação em construção( Edifício 

Marajoara), ao centro árvore e à direita edifício onde 

situava o posto Cacique. Encontro da Avenida Tamoios 

com Rua Aimorés.

061-00022 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, escritas, 

amarelamento e perfurações. Imagens de estudantes 

presentes ao lançamento da pedra inicial da Santa Casa 

de Tupã em Setembro de 1939.

061-00023 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade e manchas. 

Imagem de grupos de pessoas sentadas presentes no 

almoço de instalação do município de Tupã em 

01/01/1939.

061-00024 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, escrita, 

amarelamento e perda de papel. Grupo de cinco homens 

ajoelhados diante de seis homens em pé. Ao fundo 

vegetação. Foto do 1o. Quadro do Tupã F.C.C., 

vencedor contra Cravinhos. 

061-00025 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, escrita, 

amarelamento e perfurações. Grupo de homens 

presentes no lançamento da pedra inicial da Santa Casa 

em 09/1939.



061-00026 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

sujidade e perfurações. Imagem de mulheres diante de 

pessoas presentes no baile de inauguração do 1o Clube 

Social (Clube Marajoara) em 27.12.1940.

061-00027 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, perfuração, 

escrita, amarelamento e perda de papel. Imagem de 

veículos carregados com sacarias da safra de algodão.

061-00028 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, escrita e 

colado em suporte de papel. Grupo de pessoas em festa 

promovida pelo Sr. F. Miranda, do Tupã Foot Ball Club. 

061-00029 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e em bom 

estado de conservação. Imagem de fachada de 

edificação da agência Chevrolet de Tupã datada em 

27.10.1941.

061-00030 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, 

amarelamento, rasgos,perda de papel e texto 

datiligrafado anexado na parte inferior da foto. Homens 

perfilados diante de mesa na posse do Dr. Junqueira 

Meirelles como prefeito de Tupã em 16.08.1947.

061-00031 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas diante a edifício. 

Agência postal de Tupã.

061-00032 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, 

amarelamento, perda de papel e texto datilografado 

anexado na borda inferior da fotografia. Missa campal 

realizada na Praça da Bandeira em 25 de agosto de 

1941. 



061-00033 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade e escrita. 

Imagem de grupos de pessoas na chegada do lastro em 

Tupã, 1941. À frente, barraca e ao fundo, trem.

061-00034 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade e marca de 

dobra .Grupo de pessoas diante de automóveis na 

chegada do 1º trem em 1941.

061-00035 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, perfurações 

e descrição datilografada colada na parte inferior. Grupo 

de pessoas diante edificação e trem. Imagem na 

Estação Ferroviária de Tupã, aparecendo a locomotiva, 

que fazia o lastro da construção e o pessoal que 

trabalhou na construção e no nivelamento dos trilhos da 

Esplanada de Tupã.

061-00036 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade e 

perfurações. Imagens de bustos dos diplomados de 

1945 do Grupo Escolar de Tupã.

061-00037 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, perfuraçõa 

e escrita na parte inferior. Grupo de homens diante de 

construção da primeira casa no sítio do Sr. Sebastião 

Souza Dantas. Árvores ao fundo. 

061-00038 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, com sujidade, 

amarelamento e colada em suporte de papel acartonado 

com moldura em linhas verdes. Imagem de pessoas ao 

redor de uma mesa. Ao fundo homens diante de balcão. 

Banquete oferecido ao Dr. Paulo Lima, Secretário da 

Agricultura do Estado de São Paulo.



061-00039 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, com sujidade, perfuração 

e perda de papel no canto inferior esquerdo. Imagem de 

homem sobre telhado de edificação. Indústrias Reunidas 

Francisco Mattarazzo.

061-00040 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcações de números à caneta e papel com escrita 

datilografada colada na parte inferior. Imagem de cinco 

homens agachados diante de homens em pé que 

formavam o primeiro time de futebol de Tupã em 1949. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Primeiro time de futebol 

Profissional formado em 1949 da cidade de Tupã, onde 

se vê agachado da esquerda para direita sr. Clodoaldo 

Caran e Dené".*Fotografia utilizada no vídeo para 

exposição "Futebol em Tupã - Vivências e Memórias - 

2014".

061-00041 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, com sujidade, 

amarelamento, perda de papel na lateral esquerda e 

papel com escrita datilografada na parte superior. 

Imagem de dois homens com indumentária religiosa 

diante de grupo de pessoas.Descrição colada na parte 

superior :" Construção da 2a. Seção do edifício do 

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Tupã em 12 de 

outubro de 1954. T 902". 

061-00042 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, com sujidade e escrita 

datilografada na parte superior. Imagem de homens 

perfilados. Colocação da pedra inicial da construção do 

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora - Tupã em 1954.



061-00043 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, com sujidade, perda de 

papel e manchas. Imagem de edificação religiosa em 

construção. Igreja Matriz de Tupã em construção.

061-00044 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vista aérea da cidade de Tupã - Imagem 

de ruas da cidade: Av. Tamoios e a Rua Caetés.

061-00045 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de automóvel com porta aberta 

sobre ponte de madeira e ao lado homem encostado 

sobre beiral. Veículo conhecido como "Baratinha".

061-00046 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vista aérea da cidade de Tupã.

061-00047 Revolução 32 Capacete Militar

Armadura de copa oval para a cabeça, com aba, em 

metal na cor verde, superfície da copa com pino circular 

de metal e inscrição "À LUIZ DE SOUZA LEÃO, 

HOMENAGEM DA POLÍCIA DE SÃO PAULO, 1948"; face 

interior da copa com proteção de aro de borracha e 

faixas.

061-00048.01 armamentos e munição Punhal 

Arma portátil em metal, punho em quatro níveis, sendo 

o primeiro com pino encimado por esfera ornada por 

linhas verticais e faixa em madrepérola, o segundo nível 

em forma de ampulheta; o terceiro,em formato 

piriforme com as inscrições " L.S.L 1890" e o qu

061-00049.01 armamentos e munição Facão 

Arma portátil em metal, punho em madeira adornado 

por linhas horizontais, guarda - mão curto e ovalado 

encimado por lâmina curva com dois gumes na região 

distal, provido de bainha.

061-00050 documento textual Tese de inspeção sanitária

Relatório da Inspeção Sanitária 

de Tupan

Livro de capa dura na cor marrom.Relatório da Inspeção 

Sanitária de Tupan.



061-00051 arqueológico Fragmento de lâmina de machado

Esboço de lâmina de machado lascado.Coloração 

marrom.

061-00052 arqueológico Mão de pilão

Mão de Pilão lítico polido, com retirada de material de 

forma seccionada e com sinais de uso na base e na 

lateral. Formato cilíndrico.

061-00053 etnográfico Rede tecida Maué

Leito balouçante em tecido de fibra vegetal nas cores 

azul, vermelha, verde, marrom e natural em motivos 

geométricos. Extremidades com 1 pingente de fibra nas 

cores azul, rosa, verde, roxo e natural, totalizando 4, 

encimada por cabos complementares em cor.



061-00054 etnográfico Cerâmica Kokron Kaingang

Pote em cerâmica com borda extrovertida, lábio plano, 

contorno simples, base cônica. Metade inferior na cor 

natural. Sinais de queima. “Peça (KoKron) encontrado 

nas primeiras escavações em Tupã achado quando 

houve a abertura da rodovia Tamoios em 1929, com 

grau de integridade completa, com forma da borda 

direta vertical, com espessura de 1,3 cm, 5 cm na 

distância do lábio com ponto de inflexão, lábio 

arredondado e espessura de 0,9 cm, contorno da boca 

circular com diâmetro de 24,2 cm, contorno do corpo 

inflexionado, altura do corpo de 30,0 cm e altura total de 

35,1 cm, base cônica com diâmetro 4,6 cm. A forma da 

vasilha é classificada como panela. Apresenta como 

antiplástico a predominância do caco moído, e nota-se o 

alisamento regular para acabamento. Apresenta 

decoração simples, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça associada à brunidura para fixação dos pigmentos. 

A face interna apresenta o pretejamento em sua 

totalidade. Alguns resíduos em seu interior são 

observados além de pigmentos em forma de pontos 

brancos. Na face externa observa-se mancha preta que 

perpassa a altura do bojo superior, borda e base. A 

061-00055 etnográfico Curu-Cuchá Kaingang

Cobertor tecido com fibra de Caraguatá, com motivos 

geométricos com fios de algodão vermelho e bege, 

franjas de fibra desfiada em uma das extremidades, 

usado para agasalho e conforto.

061-00056.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, extremidade distal com 

envoltório de corda de fibra vegetal, provido de corda 

em fibra vegetal entrelaçada fixada ao ombro inferior 

mediante um nó e envolta no ombro superior, ombros 

pontiagudos.



061-00057 outros Chicote

Faixa dupla de couro marrom, unidas entre si por costura 

de linha na cor bege, fixada a cabo em madeira 

circunscrito por serie tripla de linhas gravadas, pintura de 

linhas onduladas na cor preta; punho em metal prateado 

rematado por disco com as inscrições L. S. L. - 1907.

061-00058 uso pessoal Lapiseira de cobre

Lapiseira retangular em bronze, em duas partes, a 

primeira em relevo (pequenas batidas) com pequena 

argola, e a segunda lisa.

061-00059 uso pessoal Cigarreira

Cigarreira retangular em prata, com tampa, com 

ranhaduras e iniciais L. S. L gravadas na tampa frontal.

061-00088 documento textual Partituras Valsa Tupã

3 Partituras da valsa -Tupã,sendo uma original e duas 

cópias.

061-00089 outros Fardo de algodão (miniatura)

fardo de algodão em miniatura embrulhado em tecido 

de algodão branco com uma fita de cetim na cor verde e 

amarela em sua volta, e 6 fios de cobre enrolados, em 

suas laterais;

061-00090 uso pessoal Bengala

Bastão de madeira, extremidade superior arqueada com 

entalhe de duas figuras zoomorfas, um cervo e um 

felino, e inscrição "TUPAN" com terminação plana.



061-00091 etnográfico Curu-Cuchá Kaingang

Cobertor tecido com fibra vegetal, motivos geométricos 

nos extremos e linhas horizontais e verticais com fio de 

algodão vermelho, franjas de fibra nas laterais, usado 

para agasalho e conforto. "Diferentemente das demais 

sociedades indígernas, os Kaingang fazem cobertores, 

mortalhas e peças de vestuário entretecidos com fios de 

bromélias e urtigas, sem o auxílio de qualquer 

instrumento, nem mesmo o tear manual. 

Cobertor/manta tecido(a) com fios de fibra vegetal 

usado(a) também como assento ao rés do chão. Os 

padrões decorativos geométricos, em linhas horizontais 

e verticais, formando xadrez em toda a extensão, 

combinadas com as linhas quebradas das bordas, 

trabalhos com fios de algodão vermelhos, contrastam, 

sobressaindo da cor natural da fibra" (Sônia Dorta). 

061-00092 equipamento industrializado Torrador de café

Torrador de café modelo alemão em ferro. Corpo 

principal com base retangular e quatro pés, provido de 

duas bases que sustam o tambor em formato circular, 

estrutura vazada, provida de manivela em ferro e 

madeira

061-00093 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2.000 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1913).Segundo Livro Tombo:"Moeda de 

Prata-Brasil-1ªRepública-1913".

061-00094 etnográfico Abano Plumária (leque artesanato)

Abano Plumária justaposto e atado com fita de cetim 

industrial, suporte em fibra em vegetal, plumária 

branca.

061-00095 etnográfico Abano Plumária (leque artesanato)

Abano Plumária justaposto e atado com fita de cetim 

industrial, suporte em fibra em vegetal, plumária branca 

e preta.



061-00096 numismática e medalhística Cédula da Itália

Cédula Italiana, com amarelamento,rasgos e perda de 

papel; Reverso com valor de 1 Lira; anverso com efígie 

feminina - Lira.Segundo Livro Tombo:" Dois papel 

moeda italiano 1 lira série 276 - n°s.946410- 946409".

061-00097 numismática e medalhística Cédula da Itália

Cédula Italiana, com amarelamento; Reverso com valor 

de 1 Lira; anverso com efígie feminina - Lira.Segundo 

Livro Tombo:" Dois papel moeda italiano 1 lira série 276 - 

n°s.946410- 946409".

061-00098 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula Argentina, com amarelamento, orifício e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie feminina.Segundo Livro Tombo:"Dois papel 

moeda argentino 50 cts- 024-66224 A e 10 pesos nº 

69873428 E ".

061-00099 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula Argentina, com amarelamento, marcas de 

dobras, perda de papel; Reverso com valor de 50 

centavos; anverso com efígie feminina.Segundo Livro 

Tombo:"Dois papel moeda argentino 50 cts- 024-66224 

A e 10 pesos nº 69873428 E ".



061-00100 etnográfico Kokron Kaingang

Pote em cerâmica com borda extrovertida, lábio plano, 

contorno simples, base cônica. Sinais de queima. “Peça 

confeccionada pelo grupo étnico Kaingang, sem marcas 

de uso, com grau de integridade completa, estrutura 

fechada, com forma da borda direta, vertical com 

inclinação externa, com ângulo da borda de 1,0 cm, 2,8 

cm na distância do lábio com ponto de inflexão, lábio 

arredondado, contorno da boca circular com diâmetro de 

12,5 cm, contorno do corpo angular com diâmetro do 

bojo de 12,8 cm, altura do bojo de 15,6 cm e altura total 

de 18,0 cm, base cônica com diâmetro 2,6 cm. A forma 

da vasilha é classificada como panela. Apresenta como 

antiplástico a predominância do alisamento para 

acabamento. Apresenta decoração simples, tendo 

pigmentos de fuligem de fibra vegetal na coloração 

preto que se espalha pelo corpo da peça associada à 

brunidura para fixação dos pigmentos. Em bom estado. 

Na parte interna observam-se manchas enegrecias na 

parte superior do bojo mesmo assim com certa 

irregularidade na brunidura. Peça completamente preta 

ou com mais de 90% de seu corpo tomado pelo 

esfumaçamento com processo de polimento posterior 

(brunidura). O esfumaçamento seguido de brunidura 

pode ser observado com mais intensidade na parte 

061-00101 arte sacra (Católica/Africana) Escultura [São Pedro]

Imagem masculina de pé sobre base em forma de 

pilastra, elíptica, em madeira na cor natural, em 

ascensão verde aparentando gramado, com elementos 

geométricos em relevo baixo, em toda sua extensão. 

Pés calçados, levemente descobertos, com pernas 

separadas,



061-00102 arte sacra (Católica/Africana) Crucifíxo

Cristo Crucificado morto em cruz grega, com duas vigas 

em madeira; Haste vertical superior com placa em 

formato de paralelogramo, com extremidades 

curvilíneas, na tonalidade branca, tendo ao centro a 

inscrição "INRI" em caixa alta na tonalidade preta. lad

061-00103 outros Sino

Sino de bronze com alça, decorado com relevo em 

formato de coração e com as inscrições Martins & 

Borges, S.Paulo na lateral.

061-00104 documento textual Diploma Pergaminho do monsenhor Afonso Hafner.

061-00105 outros Almofada com bilros

Almofada em tecido na tonalidade bege, em formato 

cilíndrico, envolto por faixas em papel na tonalidade 

bege e vermelha com pontos intermitentes formando 

figuras geométricas. Por cima das faixas de papel rendas 

de fio de algodão na tonalidade bege .

061-00106 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda prateada, com riscos, sujidades e oxidação; valor 

de 5 pesetas; anverso com efígie de Alfonso XIII(1891). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda espanhola de 5 peseta 

de 1981- níquel".

061-00109 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula Boliviana,com amarelamento, marcas de dobra e 

perda de papel; Reverso com valor de 50 bolivianos; 

anverso com efígie de Mariscal A. J. de Sucre; - 

Bolivares.Segundo Livro Tombo:"Papel moeda, 50 

bolivianos nº604807 série D-1945".

061-00110 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 lire; anverso com efígie da 

República - Lire(1956).Segundo Livro Tombo:" Tres 

moedas italianas 50 liras cada EMVIII Níquel, cada 

moeda de 50 liras".



061-00113 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais 400 réis - 1921-2º Tipo de cunhagem níquel - 

MCMI".

061-00114 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais 400 réis - 1921-2º Tipo de cunhagem níquel - 

MCMI".

061-00115 numismática e medalhística Cédula da Alemanha

Cédula Alemã com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 100 Mark; anverso com brasão; 

Segundo Livro Tombo:"Papel moeda Alemã- cem marco 

nº E 112385 - 1-Januar- 1922".

061-00116 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com marcas de dobras; Reverso com 

valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Dois papel 

moeda- cruzeiro- valor 5-Série A-nº 2672-022-170-

nº048107".

061-00117 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento,marcas de dobras 

e manchas; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.Segundo 

Livro Tombo:"Dois papel moeda- cruzeiro- valor 5-Série 

A-nº 2672-022-170-nº048107".

061-00118 etnográfico Licocó de madeira Karajá 

Boneca talhada em madeira, posição corporal em pé, 

pés em circulo, membros inferiores retos e paralelos com 

pintura de 3 listras horizontais, tronco com motivos 

geométricos, ausência de membros superiores, rosto em 

V com pintura tradicional Karajá, cabelo pintado em 

preto.



061-00119 uso doméstico Prato

Prato de porcelana japonesa pintado na cor azul, borda 

com motivos geométricos e fitomorfos, ao centro um 

Templo, pássaros, barco, árvores e ponte.

061-00120 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 centimos; anverso com imagem 

de arranjos florais.(1947).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas sendo uma do Paraguay 5 centimos 1947 

bronze alumpinui- 1 francesa 50 centimos 1889 níquel - 1 

moeda Nacional 500 réis 1913- prata - 3º Tipo da 

República Estrelas soltas".

061-00121 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 50 centimos; anverso com 

imagem feminina.(1899).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas sendo uma do Paraguay 5 centimos 1947 

bronze alumpinui- 1 francesa 50 centimos 1889 níquel - 1 

moeda Nacional 500 réis 1913- prata - 3º Tipo da 

República Estrelas soltas".

061-00122 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1913).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas sendo uma do Paraguay 5 centimos 1947 

bronze alumpinui- 1 francesa 50 centimos 1889 níquel - 1 

moeda Nacional 500 réis 1913- prata - 3º Tipo da 

República Estrelas soltas".

061-00123 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula Brasileira com amarelamento, marcas de dobras 

e manchas; Reverso com valor de 1000 réis; anverso 

com efígie de Campos Salles - Réis.Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas papel-Nacional-sendo uma de mil 

réis e outra de dez mil réis-1 estampa 1ªsérie 396 A- 

nº035265 e 57 A nº 024485".



061-00124 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula Brasileira com amarelamento, marcas de dobras 

e manchas ; Reverso com valor de 10.000 réis; anverso 

com efígie de Sampaio Vidal - Réis.Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas papel-Nacional-sendo uma de mil 

réis e outra de dez mil réis-1 estampa 1ªsérie 396 A- 

nº035265 e 57 A nº 024485".

061-00125 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 40 réis; anverso com efígie de 

D.Pedro II - Réis(1877).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Brasileira, Brasil Império 40 réis-1877- bronze - 2ªsérie".

061-00126 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 lire; anverso com efígie do 

Papa Pio XII(1957).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Italiana- 100 liras- Atta Deel Vaticano - ano 1958".

061-00128 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2.000 réis; anverso com efígie de 

Duque de Caxias - Réis(1935).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional de prata 1935- 2000 réis- 

efígie Duque de Caxias".

061-00129 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação ; 

Reverso com valor de 2.000 réis; anverso com efígie de 

Duque de Caxias - Réis(1935).Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de prata 1935 - 2000 réis - efígie Duque 

de Caxias".

061-00130 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2.000 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1927).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de prata- 1927- 2.000 réis efígie 4º Tipo".



061-00131 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2.000 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1926).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de prata -1926- 2.000 réis- efígie 4º Tipo".

061-00132 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5.000 réis; anverso com efígie de 

Santos Dumont - Réis(1938).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional de prata 1938- 5.000 réis- 

efígie Duque de Caxias".

061-00133 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5.000 réis; anverso com efígie de 

Santos Dumont - Réis(1936).Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de prata- 1936 - 5.000 réis - efígie 

Santos Dumont".

061-00134 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2.000 réis; anverso com efígie de Duque de 

Caxias - Réis(1935). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de prata - 1935- 2.000 réis".

061-00136 numismática e medalhística Cédula do Japão

Cédula japonesa, com amarelamento, marcas de 

dobras, manchas, perda de papel; Reverso com valor de 

5 Sen; anverso com figura de Samurai em cavalo - 

Sem.Segundo Livro Tombo:"Papel moeda do Japão 5 

sem - nº 8".

061-00137 numismática e medalhística Cédula do Japão

Cédula japonesa, com amarelamento, marcas de dobras 

e manchas; Reverso com valor de 5 Sen; anverso com 

imagens de elementos florais - Sem.Segundo Livro 

Tombo:"Papel moeda do Japão 5 sem - nº 11113".



061-00138 numismática e medalhística Cédula do Japão

Cédula japonesa, com amarelamento, marcas de dobras 

e rasgo; Reverso com valor de 10 sen; anverso com 

figura de prédio - Sem.Segundo Livro Tombo:"Papel 

moeda do Japão 5 sem - nº 6".

061-00139 numismática e medalhística Cédula do Japao

Cédula japonesa, com amarelamento, marcas de dobra 

e manchas; Reverso com valor de 10 Sen; anverso com 

figura de pássaros - Sem.Segundo Livro Tombo:"Papel 

moeda do Japão 5 sem - nº 15713".

061-00140 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em madeira, coronha em 

madeira, provida de guarda-mato, um gatilho, cão, cano 

longo metálico, finalizado por ponto de mira, duas 

passadeiras em metal.

061-00142 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade; Reverso com valor de 

1sen; anverso com imagem fitomorfa.Segundo Livro 

Tombo:"Uma moeda Chinesa".

061-00143 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade;Possue orificio central; 

Reverso com valor de 50 yen; anverso com arranjo 

fitomorfo e crisântemo - Showa.(1976).Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas japonesas".

061-00144 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1 yen; anverso com arranjo fitomorfo e 

floral - Showa. Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

japonesas".

061-00145 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 5k; anverso com imagem de 

brasão 1871. Segundo Livro Tombo:"Tres moedas 

Russas".(00146 e 00147 não encontradas).



061-00148 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cent; anverso com efígie de Abraham 

Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da 

America;(1953). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

americanas".

061-00149 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cent; anverso com efígie de Abraham 

Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da 

America;(1953). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

americanas".

061-00150 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922). Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas nacionais 1.000 réis - 1º 

Centenário da Independência - bronze alumínio".

061-00151 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922). Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas nacionais 1.000 réis - 1º 

Centenário da Independência - bronze alumínio".

061-00152 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígies de D. Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922). Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas nacionais 500 réis 1º Centenário 

da Independência - bronze - alumínio".



061-00153 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígies de 

D. Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do 

centenário da independência.(1822-1922). Segundo 

Livro Tombo:"Duas moedas nacionais 500 réis 1º 

Centenário da Independência - bronze - alumínio".

061-00154 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Comemorativa do 1º 

Centenário da Independência(1927).Segundo Livro 

Tombo:"Três moedas Nac.de 1.000 réis- 1º Centenário 

da Independência -série 1924 a 1931-1927- bronze al.".

061-00155 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Comemorativa do 1º 

Centenário da Independência(1927).Segundo Livro 

Tombo:"Três moedas Nac.de 1.000 réis- 1º Centenário 

da Independência -série 1924 a 1931-1927- bronze al.".

061-00156 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Comemorativa do 1º 

Centenário da Independência(1927).Segundo Livro 

Tombo:"Três moedas Nac.de 1.000 réis- 1º Centenário 

da Independência -série 1924 a 1931-1927- bronze al.".



061-00157 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Comemorativa do 1º 

Centenário da Independência(1928).Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas nac.série 1924 a 1931-1º 

Centenário da Indep. 1000 réis-1928-bronze alum.".

061-00158 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Comemorativa do 1º 

Centenário da Independência(1928).Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas nac.série 1924 a 1931-1º 

Centenário da Indep. 1000 réis-1928-bronze alum.".

061-00159 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis(1924).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda nacional série 1924 a 1931 - 1º 

centenário da Independência -bronze-alumínio-1924-

1000 réis".

061-00160 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis(1924).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional série 1924 a 1931 - 1º 

Centenário da Independência 1000 réis 1924-bronze 

alumínio".



061-00161 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis(1925).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional série 1924 a 1931-1º 

Centenário da Independência 1000 réis- 1924 bronze 

alumínio".

061-00162 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Comemorativa do 1º Centenário da 

Independência(1927).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional série 1924 a 1931- 1º Centenário da 

Independência 500 réis 1924 bronze alumínio".

061-00163 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Comemorativa do 1º Centenário da 

Independência(1924).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional série 1924 a 1931-1º Centenário da 

Independência 500 réis 1924-bronze alumínio".

061-00164 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie do 

Padre Anchieta - Réis(1936).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 1000 réis bronze alumínio 

1936- Série Ilustres- efígie Anchieta".



061-00165 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie do 

Padre Anchieta - Réis(1937).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 1000 réis-bronze alumínio 

1937-Série Brasileiros Ilustres-ef.de Anchieta".

061-00166 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie do 

Padre Anchieta - Réis(1938).Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas Nacionais 1000 réis -1938 bronze 

alumínio -Série Bras/Ilustres- efígie de Anchieta".

061-00167 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie do 

Padre Anchieta - Réis(1938).Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas Nacionais 1000 réis -1938 bronze 

alumínio -Série Bras/Ilustres- efígie de Anchieta".

061-00168 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie de Tobias Barreto 

- Réis(1939).Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais 1000 réis 1939- série Brasileiros Ilustres -

Tobias Barreto".

061-00169 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie de Tobias Barreto 

- Réis(1939).Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais 1000 réis 1939- série Brasileiros Ilustres -

Tobias Barreto".

061-00170 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie de Machado de 

Assis - Réis(1939).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional 500 réis 1939-Série Bras/Ilustres-ef.Machado 

de Assis".



061-00171 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie do 

Regente Feijó - Réis(1937).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 500 réis 1937- Série Brasileiros 

Ilustres-trazendo a efígie de Regente Feijó".

061-00172 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem feminina 

ajoelhada - Comemorativa do 1º Centenário da 

Independência(1928).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 500 réis-série 1924 a 1931-1º Centenário da 

Independência 1928- bronze alum.".

061-00173 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso valor 

de 500 réis; anverso com imagem feminina ajoelhada - 

Comemorativa do 1º Centenário da 

Independência(1928).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 500 réis-série 1924 a 1931-1º Centenário da 

Independência 1928- bronze alum.".

061-00174 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1919).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 100 réis 1919- 3ºTipo da República níquel".

061-00175 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1920).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 100 réis 1920- 3ºTipo da República níquel".



061-00176 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1928).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 100 réis 1928- 3ºTipo da República níquel".

061-00177 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1929).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 100 réis 1929 - 3ºTipo da República níquel".

061-00178 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais valor cruzeiros- 1 cruzeiro-1945- bronze 

alumínio".

061-00179 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais valor cruzeiros- 1 cruzeiro-1945- bronze 

alumínio".

061-00180 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1944). Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais valor cruzeiros- 1 cruzeiro-1944- bronze 

alumínio".

061-00181 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais valor cruzeiros- 1 cruzeiro-1945- bronze 

alumínio".



061-00182 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1947).Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas nacionais.Valor Cruzeiro, 1º 

Tipo.Bronze alumínio-1944 e 1947".

061-00183 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1947).Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas nacionais.Valor Cruzeiro, 1º 

Tipo.Bronze alumínio-1944 e 1947".

061-00184 numismática e medalhística Cédula da Áustria

Cédula Austríaca, com amarelamento, marcas de 

dobras, manchas, perda de papel; valor de 1000 kronen; 

anverso com efígie feminina.Segundo Livro Tombo:" 

Papel moeda, austro hungaro-1902".

061-00185 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00186 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil

061-00187 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil



061-00188 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00189 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Mulheres 

Famosas do Brasil

061-00190 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Mulheres 

Famosas do Brasil

061-00191 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil

061-00192 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do mapa da América 

do sul; Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Visita do Presidente do 

Chile, Eduardo Frei

061-00193.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entrelaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior, ombros 

pontiagudos.

061-00194.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entrelaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior; ombros 

pontiagudos; extremidade inferior com envoltório de fios 

de fibra vegetal e fios de algodão preto e natural.

061-00195 etnográfico Flecha Kaingang do Sul

Flecha com haste em taquara com ponta rombuda virote 

terminada em base plana, extremidade proximal com 

plumária cores rajada preta e branca e verde.Utilizada 

na caça às aves.



061-00196 etnográfico Flecha Kaingang do Sul

Flecha com haste em taquara com ponta em madeira 

afilada fixada à haste por envoltório de tala de fibra 

vegetal; extremidade proximal com plumária na cor 

branca.

061-00197 etnográfico Flecha Kaingang do Sul

Flecha com haste em taquara com ponta em madeira 

afilada fixada à haste por envoltório de tala de fibra 

vegetal; extremidade proximal com plumária na cor 

branca.

061-00198 etnográfico Lori-Lori Karajá (Coifa)

Coifa com suporte em touca tecida em filé com cordéis 

de buriti, plumária nas cores branca, preta e marrom. 

"As coifas, artefatos bastante característicos dos Karajá, 

convertem-se em enfeites cotidianos e eventualmente 

cerimoniais de crianças de ambos os sexos, em especial 

meninos" (Sônia Dorta). 

061-00200 etnográfico Cocar Xavante (coroa radial fechada)

Cocar xavante (coroa radial fechada) de fibra vegetal 

com folhas e penas nas cortes azul,branco, amarelo. 

061-00201 etnográfico Chapéu Trançado Kaingang

Peça do vestuário com copa e abas destinado a cobrir a 

cabeça, em fibra vegetal trançada nas cores natural e 

marrom. É provável tratar-se de influencia forânea, 

extra-tribal.

061-00203 etnográfico Chapéu em miniatura Kaingang do Sul

Chapéu em miniatura de palha trançada na cor natural e 

preto.

061-00204 etnográfico Cesto em miniatura Kaigang do Sul

Cesto tigeliforme em fibra vegetal trançada, com 

detalhes horizontais verdes nas extremidades superiores 

e inferiores, base quadrangular, borda circular.

061-00205 etnográfico Bolsa em miniatura Kaingang do Sul Bolsa em miniatura em palha trançada com alça.

061-00206 etnográfico Cesto em miniatura Kaigang do Sul Cesto em miniatura em fibra vegetal trançada.

061-00207 etnográfico Cesto miniatura kaingang do sul

Cesto em miniatura trançada em fibra vegetal com 

detalhes em rosa e verde.

061-00209 etnográfico Cesto em miniatura Kaigang do Sul

Cesto em miniatura em fibra vegetal trançada nas cores 

clara, preto e verde; base clara.



061-00210 etnográfico Chocalho miniatura Kaingang do Sul

Chocalho em miniatura em fibra vegetal trançada clara e 

verde.

061-00211 etnográfico Cesto em miniatura Kaigang do Sul

Cesto em miniatura em fibra vegetal trançada com 

detalhes em preto, borda em aro roliço com costura em 

fio de algodão.

061-00212 etnográfico Cesto miniatura kaingang do sul

Cesto em miniatura trançada em fibra vegetal, com 

detalhes horizontais em preto.

061-00213 etnográfico Cesto miniatura kaingang do sul

Cesto em miniatura trançada em fibra vegetal, com 

detalhes horizontais em rosa e preto.

061-00214 etnográfico Cesto em miniatura Kaingang do Sul

Cesto em fibra vegetal trançada com detalhes em preto 

na parte superior, formato triangular.

061-00215 etnográfico Jarra em miniatura Kaingang do Sul

Jarra em miniatura em fibra vegetal trançada na cor 

preta e clara, gargalo alongado.

061-00216 etnográfico Chocalho miniatura Kaingang do Sul Chocalho em miniatura em palha trançada na cor preta.

061-00218 etnográfico Pente Singelo de duas hastes Karajá

Pente singelo de duas hastes em madeira, série paralela 

de taliscas de madeira pontiagudas unidas entre si por 

trançado de palha de buriti e linha de algodão em 

motivos geométricos; dois pingentes nas laterais 

superiores com suporte em rolete de madeira. "Os 

pentes singelo de duas hastes em geral são elaborados 

com hastes de madeira e dentes provenientes de 

espinho de tucum. A entramação, funcional e 

decorativa, é trabalhada com fios de algodão, fios de 

idêntico material mesclados com fios de seda de buriti ou 

somente estes, usados tanto na cor natural quanto 

tingidos em tonalidades do marrom ao negro. Os 

adereços plumários dos pentes aqui representados 

originam-se basicamente de plumas de araras, 

colhereiro, garça e papagaio. Os pentes, sobretudo os 

de entramação de seda de buriti, constituem-se em 

importante item de comércio" (Sônia Dorta). 



061-00219 etnográfico Pente Singelo de duas hastes Karajá

Pente singelo de duas hastes em madeira, série paralela 

de taliscas de madeira pontiagudas unidas entre si por 

trançado de palha de buriti e linha de algodão em 

motivos geométricos; dois pingentes nas laterais 

superiores com suporte em rolete de madeira. "Os 

pentes singelo de duas hastes em geral são elaborados 

com hastes de madeira e dentes provenientes de 

espinho de tucum. A entramação, funcional e 

decorativa, é trabalhada com fios de algodão, fios de 

idêntico material mesclados com fios de seda de buriti ou 

somente estes, usados tanto na cor natural quanto 

tingidos em tonalidades do marrom ao negro. Os 

adereços plumários dos pentes aqui representados 

originam-se basicamente de plumas de araras, 

colhereiro, garça e papagaio. Os pentes, sobretudo os 

de entramação de seda de buriti, constituem-se em 

importante item de comércio" (Sônia Dorta). 

061-00220 etnográfico Cerâmica Kadiwéu

Bilha de cerâmica co gargalo, borda direta circular, fundo 

plano, metade superior com pintura de motivos 

geométricos nas cores vermelho em urucum e preta em 

jenipapo; detalhes ponteados e pintados na cor branca 

em caulim.

061-00221 etnográfico Licocó em Cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo; posição corporal 

sentada com membros inferiores retos e paralelos; 

Apresenta cinta de entrecasca de árvore; Tronco com 

orifício central representando o umbigo; Presença de 

mamas.



061-00222 etnográfico Licocó em Cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo; posição corporal 

sentada com perna esquerda dobrada e perna direita 

flexionada; Tronco com orifício central representando o 

umbigo; Presença de mamas. Ausência do braço direito 

e braço esquerdo perda de parte.

061-00223 etnográfico Saiote Kanela

Saiote de palha, que cinge a cintura cobrindo a região 

perineal, com suporte em cordel de fibras de Buriti, 

finalizado por franjas em fios de fibra de Buriti.

061-00224 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de rosto de figura masculina indígena com 

pintura típica "Aróe e céba atúgo"

061-00225 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de rosto de figura masculina indígena com 

pintura típica "Apodo óto"

061-00226 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de rosto de figura masculina indígena com 

pintura típica "Buturóri Kujaguréu j'e Atúgo"

061-00227 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Arori Atúgo".

061-00228 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Arori Atúgo".

061-00229 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Apódo Óto".

061-00230 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Buturóri Kujaguréu j'e Atúgo".

061-00231 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Aróe Ecéba a Túgo".

061-00232 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de rosto de figura masculina indígena com 

pintura típica "Buregodurévge e Dugo".

061-00233 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Buregodurévge e Dúgo".



061-00234 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de rosto de figura masculina indígena com 

pintura típica "Bokodori Bó cqréu".

061-00235 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Bokodori Bó cqréu".

061-00236 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de rosto de figura masculina indígena com 

pintura típica "Aróia Ókwa Atúgo".

061-00237 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de rosto de figura masculina indígena com 

pintura típica "Eparógwa".

061-00238 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Aróia Ókwa A Túgo"

061-00239 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Eparógwa".

061-00240 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de figura masculina indígena com pintura 

típica "Cinadatao Imo".

061-00241 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de figura masculina indígena com pintura 

típica "Aijé Atúgo".

061-00242 artes plásticas Desenho [Figura masculina indígena]

Ilustração de perfil de rosto de figura masculina indígena 

com pintura típica "Aijé Atúgo".

061-00244 etnográfico Cerâmica Karajá

Pote em cerâmica, base plana, pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo; borda 

extrovertida na cor preta em jenipapo.

061-00246 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vista aérea de cidade.

061-00247 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vista aérea da cidade de Tupã. Ao centro, 

imagem da "praça da Bandeira em 1952".

061-00248 cultura popular Escultura

Escultura em coco, figura zoomorfa representando Deus 

Japonês (Deus da Pinga), corpo globular com dois 

orifícios circulares, provido de tampão lítico na cor 

marrom com inscrição de kanjis na cor branca, olhos 

oblíquos em metal.



061-00249 fotografia Fotografia Branco e Preto

Fotografia em preto e branco, com sujidade e 

amarelamento. Vista aérea com imagem de edificação 

em construção ladeado por vegetação, em formato de 

losango. Construção da igreja Matriz de São Pedro na 

cidade de Tupã.

061-00250 uso doméstico Prato de porcelana Holandesa

Prato decorativo de porcelana Holandesa, com pintura 

da vista da Estação da Luz em São Paulo nas cores azul, 

branco, marrom, bege, borda em verde claro com fio 

dourado em seu contorno.

061-00251 uso doméstico Prato de porcelana Holandesa

Prato decorativo de porcelana Holandesa com pintura da 

vista do mercado de Santos e o Monte Serrat nas cores 

bege, branca, verde e azul, borda em verde claro com 

fio dourado em seu contorno.

061-00252 uso doméstico Prato de porcelana Holandesa

Prato decorativo de porcelana Holandesa com pintura da 

vista do Pão de Açucar no Rio de Janeiro nas cores verde, 

azul, bege, vermelho; borda em verde claro com fio 

dourado em seu contorno.

061-00253 uso doméstico Prato de porcelana Holandesa

Prato decorativo de porcelana Holandesa com pintura 

colorida em baixo relevo da Avenida Beira-Mar, 

Botafogo, Rio de Janeiro. Apresenta desenhos de 

escama de peixe em alto relevo em toda sua borda, na 

cor verde claro, contornado por um fio dourado.

061-00254.01 etnográfico Arco Karajá

Arco retangular em madeira com envoltório de trançado 

de talas de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geométricos, e 6 pontos de plumária nas cores rosa, 

laranja, amarelo e rajada; provido de corda em fibra 

vegetal entrelaçada fixada ao ombro inferior.



061-00255 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula Boliviana, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita; Reverso com valor de 100 bolivianos; anverso 

com efígie de Villarroel - Bolivares. Segundo Livro 

Tombo:" Um papel moeda Boliviano 006485 de 100 

bolivianos".

061-00256 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso valor facial:1.000 réis; anverso com efígies de 

D. Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do 

centenário da independência.(1822-1922).Segundo 

Livro Tombo:"Quatro moedas Nacionais de 1000 réis 

bronze alumínio 1º Centenário da Independência 1822-

1922".

061-00257 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

valor facial:1.000 réis; anverso com efígies de D. Pedro I 

e Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922).Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas Nacionais de 1000 réis bronze 

alumínio 1º Centenário da Independência 1822-1922".

061-00258 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

valor facial:1.000 réis; anverso com efígies de D. Pedro I 

e Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922).Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas Nacionais de 1000 réis bronze 

alumínio 1º Centenário da Independência 1822-1922.



061-00259 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

valor facial:1.000 réis; anverso com efígies de D. Pedro I 

e Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922).Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas Nacionais de 1000 réis bronze 

alumínio 1º Centenário da Independência 1822-1922.

061-00260 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígies de D. Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Nacionais de 500 réis bronze-alumínio 1º 

Centenário da Independência 1822-1922".

061-00261 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígies de D. Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Nacionais de 500 réis bronze-alumínio 1º 

Centenário da Independência 1822-1922".

061-00262 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígies de D. Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Nacionais de 500 réis bronze-alumínio 1º 

Centenário da Independência 1822-1922".



061-00263 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional bronze alumínio 2 cruzeiros 1946-Novo Padrão 

Monetário-Valor Cruzeiro-1º Tipo".

061-00264 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nacional bronze alumínio 2 cruzeiros 

1946-Novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiro-1º Tipo".

061-00265 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nacional bronze alumínio 50 centavos 

1945 Novo Padrão Monetário Valor Cruzeiros-1º Tipo".

061-00266 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1947).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional bronze alumínio 50 centavos 1947 Novo Padrão 

Monetário Valor Cruzeiros-1º Tipo".

061-00267 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional bronze alumínio 50 centavos 1946 Novo Padrão 

Monetário Valor Cruzeiros-1º Tipo".



061-00268 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro(1951).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional bronze alumínio 50 centavos Novo Padrão 

Monetário - 1951".

061-00269 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie 

feminina - Réis(1924).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional bronze alumínio 500 réis- 1ºCentenário da 

Independência 1924".

061-00270 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 500 réis; anverso com efígie feminina - 

Réis(1928).Segundo Livro Tombo:"Moedas(Duas) 

Moedas nac.bronze alumínio 500 réis-1º Centenário da 

Independência-1928".

061-00271 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie feminina - 

Réis(1928).Segundo Livro Tombo:"Moedas(Duas) 

Moedas nac.bronze alumínio 500 réis-1º Centenário da 

Independência-1929".

061-00272 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade,oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional bronze alumínio 1946-10 

centavos-Novo Padrão Monetário".



061-00273 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com borda circunscrito por 

REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 1896 - 

Réis(1889). Segundo Livro Tombo:"Três Moedas 

Nacionais 100 e 200 réis -1º Tipo da República -1987-

1889-1896-Níquel".

061-00274 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com borda circunscrito por 

REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 1896 - 

Réis(1889). Segundo Livro Tombo:"Três Moedas 

Nacionais 100 e 200 réis -1º Tipo da República -1987-

1889-1896-Níquel".

061-00275 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com borda 

circunscrito por REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRAZIL 1896 - Réis(1889). Segundo Livro Tombo:"Três 

Moedas Nacionais 100 e 200 réis -1º Tipo da República -

1987-1889-1896-Níquel".

061-00276 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reserva com valor de 200 réis; anverso com efígie 

feminina - Réis(1901).Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas nacionais 200 réis níquel MCMI 1901-2ºTipo da 

República-Comem.Indep.do Brasil".

061-00277 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reserva com valor de 200 réis; anverso com efígie 

feminina - Réis(1901).Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas nacionais 200 réis níquel MCMI 1901-2ºTipo da 

República-Comem.Indep.do Brasil".



061-00278 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade,desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie do 

Machado de Assis - Réis(1939).Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas nacionais 500 réis bronze 

alumínio Série Brasileiros ilustres-1939".

061-00279 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie do Machado de 

Assis - Réis(1939).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

nacionais 500 réis bronze alumínio Série Brasileiros 

ilustres-1939".

061-00280 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie do 

Almirante Tamandaré - Réis(1938).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional de 100 réis níquel-série 

Brasileiros Ilustres 1938".

061-00281 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade,oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie 

feminina - Réis(1901).Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas Nacionais 200 réis níquel-1901-MCMI 

Comemorativa 1º Centenário da Indep/2ºTipo da 

República".

061-00282 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie feminina - 

Réis(1901).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais 200 réis níquel-1901-MCMI Comemorativa 1º 

Centenário da Indep/2ºTipo da República".

061-00283 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígie do Anchieta - 

Réis(1938).Segundo Livro Tombo:"Moeda Ncional de 

1000 réis 1938- bronze alumínio Série Brasil/s 

Ilustres.Efígie Anchieta".



061-00284 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie feminina - 

Réis(1901).Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional 400 

réis 1901- MCMI-Níquel 2º Tipo da República- 

Comemorativa".

061-00285 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie feminina - 

Réis(1923).Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional 200 

réis-níquel- 3º Tipo da Repúb/".

061-00286 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1940).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais 100 réis-1940-níquel- Estado Novo-Efígie 

Getúlio Vargas".

061-00287 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940).Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas Nacionais 100 réis-1940-níquel- Estado Novo-

Efígie Getúlio Vargas".

061-00288 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1938).Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional 200 

réis-níquel-Estado Novo-Efígie Getúlio Vargas".

061-00289 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1938).Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional 300 

réis-níquel-Estado Novo-Efígiue Getúlio Vargas".



061-00290 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1938).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais de 400 réis- Brasil República-Estado Novo-

Níquel 1938- Efígie de Getúlio Vargas".

061-00291 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1938).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais de 400 réis- Brasil República-Estado Novo-

Níquel 1938- Efígie de Getúlio Vargas".

061-00292 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie do Mauá - 

Réis(1936).Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional 200 

réis-níquel, série Brasileiros Ilustres-Efígie Mauá-1936".

061-00293 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

300 réis; anverso com efígie de Carlos Gomes - 

Réis(1937).Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional 300 

réis-níquel, série Brasileiros Ilustres-Efígie Carlos Gomes-

1937 ".

061-00294 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livor Tombo:"Moeda 

Nacional bronze alumínio-Novo Padrão Monetário-Valor 

cruzeiros-1º Tipo 10 centavos 1945".



061-00295 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 10 centavos bronze alumínio 

Novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiros-1º Tipo Efígie 

Getúlio Vargas".

061-00296 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1947).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 10 centavos bronze alumínio 

Novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiros 1947 -1º Tipo 

Efígie José Bonifácio".

061-00297 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 10 centavos bronze alumínio 

Novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiros 1948 -1º Tipo 

Efígie José Bonifácio".

061-00298 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:"Uma 

moeda Nacional 10 centavos bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário valor cruzeiro-1º Tipo 1946 Efígie 

Getúlio Vargas".

061-00299 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional 10 centavos bronze alum/Novo Padrão 

Monet/Valor Cruzeiro 1º Tipo-1946-Ef.Getúlio Vargas".



061-00300 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1951).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 10 centavos bronze alumínio 

Novo Padrão Monetário Valor cruzeiro 1º Tipo 1951 

efígie José Bonifácio".

061-00301 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1950).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 10 centavos bronze alumínio 

Novo Padrão Monetário Valor cruzeiro 1º Tipo 1950 

efígie José Bonifácio".

061-00302 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1955).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 10 centavos bronze alumínio 

Novo Padrão Monetário Valor cruzeiro 1º Tipo 1955 

efígie José Bonifácio".

061-00303 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moedas dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro Tombo:"Quatro 

Moedas Nacionais, 50 centavos bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário Valor cruzeiro 1º Tipo 1944 ".



061-00304 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moedas dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro Tombo:"Quatro 

Moedas Nacionais, 50 centavos bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário Valor cruzeiro 1º Tipo 1944 ".

061-00305 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moedas dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro Tombo:"Quatro 

Moedas Nacionais, 50 centavos bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário Valor cruzeiro 1º Tipo 1944 ".

061-00306 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moedas dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro Tombo:"Quatro 

Moedas Nacionais, 50 centavos bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário Valor cruzeiro 1º Tipo 1944 ".

061-00307 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Nove 

moedas de 50 centavos bronze alumínio novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo ano 1945".



061-00308 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Nove 

moedas de 50 centavos bronze alumínio novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo ano 1945".

061-00309 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Nove 

moedas de 50 centavos bronze alumínio novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo ano 1945".

061-00310 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Nove 

moedas de 50 centavos bronze alumínio novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo ano 1945".

061-00311 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Nove 

moedas de 50 centavos bronze alumínio novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo ano 1945".



061-00312 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Nove 

moedas de 50 centavos bronze alumínio novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo ano 1945".

061-00313 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Nove 

moedas de 50 centavos bronze alumínio novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo ano 1945".

061-00314 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, risco e 

oxidação;Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo 

Livro Tombo:"Nove moedas de 50 centavos bronze 

alumínio novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo 

ano 1945".

061-00315 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação;Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Nove 

moedas de 50 centavos bronze alumínio novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro 1º Tipo ano 1945".

061-00316 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional 50 centavos, bronze alumínio, Novo Padrão 

Monet/1º Tipo- Valor Cruzeiros-1946".



061-00317 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação. Reverso 

com valor de 50 centavos; anverso com efígie do 

Presidente Dutra - Cruzeiro(1953).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 50 centavos, bronze alumínio 

Novo Padrão Monetário- 1º Tipo- Valor Cruzeiro- 1953".

061-00318 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidades e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro(1955).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional 50 centavos, bronze alumínio Novo Padrão 

Mon.Valor Cruzeiro 1º Tipo 1955".

061-00319 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Quatro 

moedas Nacionais de 20 centavos bronze alumínio novo 

Padrão Monetário-Valor Cruzeiro 1º Tipo 1945".

061-00320 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas Nacionais de 20 centavos 

bronze alumínio novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiro 

1º Tipo 1945".

061-00321 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Quatro 

moedas Nacionais de 20 centavos bronze alumínio novo 

Padrão Monetário-Valor Cruzeiro 1º Tipo 1945".



061-00322 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas Nacionais de 20 centavos 

bronze alumínio novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiro 

1º Tipo 1945".

061-00323 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro 

Tombo:"Três moedas Nacionais de 20 centavos bronze 

alumínio Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros- 1º 

Tipo - 1946".

061-00324 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro 

Tombo:"Três moedas Nacionais de 20 centavos bronze 

alumínio Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros- 1º 

Tipo - 1946".

061-00325 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro 

Tombo:"Três moedas Nacionais de 20 centavos bronze 

alumínio Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros- 1º 

Tipo - 1946".



061-00326 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, oxidação e riscos; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1948).Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas Nacionais 20 centavos-bronze alumínio- 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros- 1º Tipo - 

1948".

061-00327 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, oxidação e riscos; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1948).Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas Nacionais 20 centavos-bronze alumínio- 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros- 1º Tipo - 

1948".

061-00328 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui 

Barbosa - Cruzeiro(1950).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional 20 centavos, bronze alumínio Novo Padrão 

Monetário-Valor Cruzeiros 1º Tipo 1950".

061-00329 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui 

Barbosa - Cruzeiro(1949).Segundo Livro Tombo:"Quatro 

moedas Nacionais 20 centavos-bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário-Valor Cruzeiros 1º Tipo- 1949".

061-00330 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1949).Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas Nacionais 20 centavos-bronze 

alumínio Novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiros 1º Tipo- 

1949".



061-00331 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades,perfuração e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1949).Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas Nacionais 20 centavos-bronze 

alumínio Novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiros 1º Tipo- 

1949".

061-00332 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui 

Barbosa - Cruzeiro(1949).Segundo Livro Tombo:"Quatro 

moedas Nacionais 20 centavos-bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário-Valor Cruzeiros 1º Tipo- 1949".

061-00333 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Sete moedas 

Nacionais 1 cruzeiro, bronze-alumínio-Novo Padrão 

Monetário Valor Cruz.1º Tipo 1945".

061-00334 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Sete moedas 

Nacionais 1 cruzeiro, bronze-alumínio-Novo Padrão 

Monetário Valor Cruz.1º Tipo 1945".

061-00335 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Sete moedas 

Nacionais 1 cruzeiro, bronze-alumínio-Novo Padrão 

Monetário Valor Cruz.1º Tipo 1945".



061-00336 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, mancha e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Sete 

moedas Nacionais 1 cruzeiro, bronze-alumínio-Novo 

Padrão Monetário Valor Cruz.1º Tipo 1945".

061-00337 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Sete moedas 

Nacionais 1 cruzeiro, bronze-alumínio-Novo Padrão 

Monetário Valor Cruz.1º Tipo 1945".

061-00338 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, manchas e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Sete 

moedas Nacionais 1 cruzeiro, bronze-alumínio-Novo 

Padrão Monetário Valor Cruz.1º Tipo 1945".

061-00339 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, manchas e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Sete 

moedas Nacionais 1 cruzeiro, bronze-alumínio-Novo 

Padrão Monetário Valor Cruz.1º Tipo 1945".

061-00340 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais 1 cruzeiro- bronze alumínio-Novo Padrão 

Monet/Valor Cruzeiros-1º Tipo 1946".



061-00341 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, mancha e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Nacionais 1 cruzeiro- bronze alumínio-Novo 

Padrão Monet/Valor Cruzeiros-1º Tipo 1946".

061-00342 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais 1 cruzeiro- bronze alumínio-Novo Padrão 

Monet/Valor Cruzeiros-1º Tipo 1946".

061-00343 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Seis moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros Novo P.Monet/ 

Valor Cruzeiros 1º Tipo-1946.

061-00344 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Seis moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros Novo P.Monet/ 

Valor Cruzeiros 1º Tipo-1946".

061-00345 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Seis moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros Novo P.Monet/ 

Valor Cruzeiros 1º Tipo-1946".



061-00346 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Seis moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros Novo P.Monet/ 

Valor Cruzeiros 1º Tipo-1946".

061-00347 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Seis moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros Novo P.Monet/ 

Valor Cruzeiros 1º Tipo-1946".

061-00348 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Seis moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros Novo P.Monet/ 

Valor Cruzeiros 1º Tipo-1946".

061-00349 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, riscos, desgaste e 

oxidação; Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso 

com mapa do Brasil - Cruzeiro(1944).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional bronze alumínio 2 cruzeiros-

Novo Padrão Monetário - 1º Tipo- 1944".

061-00350 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros - Novo Padrão 

Monetário- 1º Tipo-Valor Cruzeiros- 1945".



061-00351 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros - Novo Padrão 

Monetário- 1º Tipo-Valor Cruzeiros- 1945".

061-00352 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Cinco 

moedas Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros - Novo 

Padrão Monetário- 1º Tipo-Valor Cruzeiros- 1945".

061-00353 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros - Novo Padrão 

Monetário- 1º Tipo-Valor Cruzeiros- 1945".

061-00354 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros - Novo Padrão 

Monetário- 1º Tipo-Valor Cruzeiros- 1945".

061-00355 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e oxidação; Reverso 

com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas 

Nacionais bronze alumínio 2 cruzeiros - Novo Padrão 

Monet/ 1º Tipo-Valor Cruzeiros- 1949".



061-00356 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos;Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro(1960).Segundo Livro Tombo:"Duas Moedas 

Nacionais alumínio 2 cruzeiros 3º Tipo (Módulo Maior) 

1960".

061-00357 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos;Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro(1960).Segundo Livro Tombo:"Duas Moedas 

Nacionais alumínio 2 cruzeiros 3º Tipo (Módulo Maior) 

1960".

061-00358 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos;Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro(1961).Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional 

de alumínio 2 cruzeiros 3º Tipo (Módulo Maior) 1961".

061-00359 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos;Reverso com 

valor de 1 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro(1961).Segundo Livro Tombo:"Duas Moedas 

Nacionais alumínio 1 cruzeiros 3º Tipo (Módulo Maior) 

1961".

061-00360 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos;Reverso com 

valor de 1 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro(1961).Segundo Livro Tombo:"Duas Moedas 

Nacionais alumínio 1 cruzeiros 3º Tipo (Módulo Maior) 

1961".

061-00361 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e 

riscos;Reverso com valor de 20 centavos; anverso com 

Brasão da República - Cruzeiro(1956).Segundo Livro 

Tombo:"Duas Moedas Nacionais alumínio 20 centavos- 

3º Tipo -1956-Módulo Maior-".



061-00362 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e 

riscos;Reverso com valor de 20 centavos; anverso com 

Brasão da República - Cruzeiro(Ano Ilegível).Segundo 

Livro Tombo:"Duas Moedas Nacionais alumínio 20 

centavos- 3º Tipo -1956-Módulo Maior-".

061-00363 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; valor de 10 

cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais de alumínio 10 cruzeiros-4º Tipo 1965".

061-00364 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; valor de 10 

cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais de alumínio 10 cruzeiros-4º Tipo 1965".

061-00365 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Oito moedas 

Nacionais de alumínio 20 cruzeiros - 4º Tipo-1965".

061-00366 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Oito moedas 

Nacionais de alumínio 20 cruzeiros - 4º Tipo-1965".

061-00367 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Oito moedas 

Nacionais de alumínio 20 cruzeiros - 4º Tipo-1965".



061-00368 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Oito moedas 

Nacionais de alumínio 20 cruzeiros - 4º Tipo-1965".

061-00369 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Oito moedas 

Nacionais de alumínio 20 cruzeiros - 4º Tipo-1965".

061-00370 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Oito moedas 

Nacionais de alumínio 20 cruzeiros - 4º Tipo-1965".

061-00371 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Oito moedas 

Nacionais de alumínio 20 cruzeiros - 4º Tipo-1965".

061-00372 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Oito moedas 

Nacionais de alumínio 20 cruzeiros - 4º Tipo-1965".

061-00373 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".



061-00374 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e 

duas moedas Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias 

datas e tipos".

061-00375 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e 

duas moedas Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias 

datas e tipos".

061-00376 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e 

duas moedas Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias 

datas e tipos".

061-00377 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00378 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00379 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e 

duas moedas Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias 

datas e tipos".



061-00380 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00381 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e 

duas moedas Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias 

datas e tipos".

061-00382 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00383 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00384 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00385 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e 

duas moedas Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias 

datas e tipos".



061-00386 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00387 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00388 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e desgaste; Reverso 

com valor de 500 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00389 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00390 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00391 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".



061-00392 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00393 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e duas moedas 

Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias datas e tipos".

061-00394 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1881).Segundo Livro Tombo:"Vinte e 

duas moedas Nacionais de 100, 200 e 500 réis; várias 

datas e tipos".



061-00395 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco , com perfurações, bordas 

serrilhadas, carimbo no canto inferior direito e descrições 

no verso. Imagem de grupo de pessoas perfilados diante 

de vegetação. Imagem de família Kaingang do Posto 

Indígena Vanuíre em Tupã; Índios na aldeia Vanuíre. 

Segundo consta pesquisa realizada pela indígena Dirce 

Jorge, as pessoas na imagem são: José 

Barbosa(Kaingang)/ José Piuí(Kaingang)/José Cecílio 

Damaceno(Krenak)/Gerson Cecílio 

Damaceno(Krenak)/Sebastião Jorge(Kaingang)/Antonia 

De Paula Barbosa (Terena)/Edson 

Barbosa(Kaingang)/Ana Barbosa e Jaqueline Anato no 

colo(Kaingang)/Maria de Fátima Barbosa(Kaingang)/ 

Rosangela Barbosa(Kaingang)/ Maria Adelina 

Piuí(Kaingang)/ Maria Mulata(Kaingang)/Maria da 

Glória(Kaingang)/Irene Piuí(Kaingang)/ Paulo 

Jorge(Kaingang)/ Ena e José Campos(Kaingang)/ Maria 

Aparecida Piuí(Kaingang)/ Dirce Jorge(Kaingang)/Marisa 

Jorge(Kaingang)/Candire(Kaingang)/Jandira Umbelina 

Jorge(Kaingang)/Osvaldo Jorge(Kaingnag)/ Jorge Jorge 

Filho(Kaingang)/Neide Coneshu(Kaingang)/ Paraná 

Vaiti(Kaingang)/Antonio Jorge(Kaingang)/Carlos 

Jorge(Kaingang).



061-00396 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, escrita no verso, 

perfurações, bordas serrilhadas e carimbo no canto 

inferior direito. Imagem de três mulheres perfiladas com 

a da direita com uma criança de colo. Identificadas como 

Índias na aldeia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Maria 

Candira da Conceição ladeada por Maria Mulata 

(esquerda) e Paraná Vaití(direita) com seu neto no colo.

061-00397 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações, bordas 

serrilhadas e carimbo no canto inferior direito. Imagem 

de grupo de de pessoas perfiladas diante de barracão 

coberto. Índios na aldeia Vanuíre. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Família Cotuí Kaingang, reunida na aldeia 

Vanuíre onde se vê a índia Candire, Ena e outros jovens 

e crianças cotuí".

061-00398 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, colada sobre suporte de papel cartão com 

canto superior esquerdo rasgado e escrita na parte 

inferior. Imagem de homem com bigode e indumentária 

militar.Foto de Marechal Rondon, com dedicatória de 

próprio punho para os Kaigangs . 

061-00399 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, oxidação, risco e 

desgaste; Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro(1949).Segundo 

Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de 

bronze e níquel com diversos valores e datas".



061-00400 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação,desgaste e 

riscos; valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Cruzeiro(1960).Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00401 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00402 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do presidente Dutra - Cruzeiro(1949).Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00403 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com brasão da República - 

Cruzeiro(1960).Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00404 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1948).Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 



061-00405 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e desgaste; Reverso 

com valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro Tombo:"Conjunto 

de sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00406 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, 

oxidação,desgaste,amassado, rachaduras; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948).Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00407 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1948).Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00408 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1929).Segundo Livro Tombo:"Conjunto 

de sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00409 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 



061-00410 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 

1.000 réis; anverso com imagem de figura feminina 

ajoelhada - Réis(1925).Segundo Livro Tombo:"Conjunto 

de sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00411 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1948).Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00412 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00413 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00414 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste, amassada, sujidade e 

oxidação; Reverso com valor de: 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro. Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00415 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com desgaste, oxidação, amassada e 

sujidade; Reverso com valor de : 10 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro. Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 



061-00416 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00417 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1947). Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00418 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 1.000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis(1927). Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00419 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com ranhuras, sujidades, oxidação e 

desgaste; Reverso com valor de : 10 centavos; anverso 

com efígie da República - Cruzeiro(1970). Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00420 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com ranhuras,desgastes e oxidação, 

reverso com valor de 400 réis e anverso com efígie de 

Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 



061-00421 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada,com ranhuras,desgastes e oxidação, 

reverso com valor de 50 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00422 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada,com ranhuras,desgastes e oxidação, 

reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00423 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada,com ranhuras,desgastes e oxidação, 

reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00424 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada,com ranhuras,desgastes e oxidação, 

reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00425 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada,com ranhuras,desgastes e oxidação, 

reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 



061-00426 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com ranhuras,desgastes e oxidação, 

reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Presidente Dutra.Cruzeiro.Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00427 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,em bom estado de conservação, 

reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Cruzeiro.Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00428 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada,com ranhuras,desgastes e oxidação, 

reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00429 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada,com ranhuras,desgastes e oxidação; 

reverso com valor de 20 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00430 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com desgastes e sujidade; reverso com 

valor de 50 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00431 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,em bom estado de conservação; 

reverso com valor de 20 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 



061-00432 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com desgaste e sujidade; reverso com 

valor de 20 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00433 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade; reverso com valor de 20 

centavos e anverso com efígie de Rui Barbosa- 

Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00434 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade; reverso com valor de 

400 Réis e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00435 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com desgastes e oxidação; reverso com 

valor de 50 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00436 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com oxidação; reverso com valor de 10 

centavos e anverso com efígie de José Bonifácio - 

Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00437 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com oxidação, desgastes e sujidade; 

reverso com valor de 50 centavos e anverso com efígie 

de Presidente Dutra.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 



061-00438 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com oxidação, desgastes e sujidade; 

reverso com valor de 50 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00439 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com oxidação e sujidade; reverso com 

valor de 50 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00440 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com oxidação e sujidade; reverso com 

valor de 20 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00441 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com oxidação e sujidade; reverso com 

valor de 20 centavos e anverso com efígie de Rui 

Barbosa.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00442 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com oxidação e sujidade; reverso com 

valor de 50 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00443 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com oxidação, desgastes e sujidade; 

reverso com valor de 20 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 



061-00444 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,em bom estado de conservação; 

reverso com valor de 2 cruzeiros e anverso com Brasão 

da República.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00445 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, desgastes e oxidação; 

reverso com valor de 50 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00446 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, desgasteSegundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". s e oxidação; 

reverso com valor de 50 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.

061-00447 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgastes e oxidação; 

reverso com valor de 200 Réis e e anverso com efígie da 

República.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta 

e cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores 

e datas". 

061-00448 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgastes e oxidação; 

reverso com valor de 2 cruzeiros e anverso com imagem 

do Brasão da República.Segundo Livro Tombo:"Conjunto 

de sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00449 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade e oxidação; reverso com 

valor de 50 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 



061-00450 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade; reverso com valor de 

300 Réis e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00451 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda douraada,com sujidade, desgaste, oxidação, 

perda de estrutura original.; reverso com valor de 500 

Réis e anverso com efígie irreconhecível.Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00452 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com desgaste e sujidade; reverso com 

valor de 20 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00453 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade; reverso com valor de 50 

centavos e anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00454 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade; reverso com valor de 10 

centavos e anverso com efígie de José Bonifácio - 

Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00455 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

reverso com valor de 10 centavos e anverso com efígie 

da República - Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto 

de sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 



061-00456 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

reverso com valor de 50 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro.Segundo Livro 

Tombo:"Conjunto de sessenta e cinco moedas de bronze 

e níquel com diversos valores e datas". 

061-00457 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste ; reverso com valor de 

50 centavos e anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00458 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste ; reverso com valor de 2 

cruzeiros e anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00459 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste ; reverso com valor de 

300 Réis e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00460 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

reverso com valor de 400 Réis e anverso com efígie de 

Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00461 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; reverso com 

valor de 10 centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 



061-00462 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

reverso com valor de 20 centavos e anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de 

sessenta e cinco moedas de bronze e níquel com 

diversos valores e datas". 

061-00463 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade oxidação, desgaste e 

perda de estrutura original; reverso com valor de 50 

centavos e anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Conjunto de sessenta e 

cinco moedas de bronze e níquel com diversos valores e 

datas". 

061-00464 uso pessoal Broche

Adorno em metal com alfinete e fecho, parte central 

losangular com peça obliqua adornada com linhas 

cruciformes em alto relevo, trazendo ao centro pedra na 

tonalidade verde. Utilizado para prender lenço envolto 

no pescoço, como uma espécie de gravata.(No livro 

tombo consta o nome como barrete).

061-00465 uso doméstico Bandeja

Bandeja em metal e louça, com duas alças e uma grade 

de metal em volta, com pintura colorida de frutas no 

centro. Possui pés de metal.

061-00466 uso doméstico Bule de chá de louça

Bule de chá de louça japonesa colorido e trabalhado sem 

tampa, com asa e bico. Cor marrom com desenhos 

circulares na cor amarela, com figura de um dragão em 

alto relevo nas cores branca, vermelha, amarela e verde 

e desenhos fitomorfos circulares em alto relevo.

061-00467 uso doméstico Panela

Panela em metal, provido de 3 pés, base côncava; 

Provido de duas asas verticais vazadas laterais onde se 

encaixa uma alça em arame.



061-00468 uso doméstico Ferro de passar

Ferro de engomar em forma triangular, a carvão. Base 

principal com escotilha com tampa na parte traseira. 

Base superior fixada à base principal por dobradiça, cabo 

em madeira e boca do ferro aberta para saída de vapor.

061-00469 mineralogia Rocha Cristal

Fragmento de rocha de cristal, irregular, tonalidade gelo, 

com manchas na tonalidade alaranjada.

061-00470 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bonaliforme trançado em fibra vegetal, com 

tampa, uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parte superior da tampa.

061-00471 etnográfico Capacete Xavante

Capacete com suporte de armação rija, trançada em 

fibra vegetal revestida por entrecasca de árvore, costura 

com cordéis de algodão, encimado por tridente de 

roletes de fibra; plumária nas cores branca, rosa, verde, 

preto, amarelo, laranja.

061-00472 etnográfico Cocar Bororo

Cocar com faixa horizontal em fibra vegetal trançada, 

placa dupla ogival central com motivos geométricos 

gravados, encimada por plumária de gavião, arara azul 

e colhereiro nas cores rosa, azul, marrom, rajado com 

preto, unidas entre si por fios de algodão.

061-00473 etnográfico Cesto miniatura Bororo

Cesto trançada em fibra vegetal, formato abaloado, com 

fundo achatado, alça longa e tampa. Usada para 

carregar mantimentos.

061-00474 etnográfico Cinta trançada Bororo

Cinta de palha, que cinge a cintura cobrindo a região 

perineal, com suporte em faixa de fibra vegetal trançada 

nas cores verde, marrom e natural, adornadas pingentes 

com suporte em roletes de madeira finalizados por 

plumária nas cores verde, vermelha, branco.



061-00475.01 etnográfico Arco Bororo

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entrelaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envoltório e envolta no ombro superior; ombros 

pontiagudos.

061-00476.01 etnográfico Arco Bororo

Arco retangular em madeira, empunhadura com 

revestimento de trançado de tala em fibra vegetal nas 

cores marrom e natural, extremado por plumária nas 

cores amarela, rajada preta e branca, branca e verde, 

com faixa de tecido de algodão nas cores verde e 

vermelho.

061-00477.01 etnográfico Arco Bororo

Arco circular em madeira, empunhadura com envoltório 

de cordão de fibra vegetal trançada, ausência de corda 

em fibra vegetal entrelaçada, ombros pontiagudos.

061-00478 etnográfico Chocalho Globular Bororo

Chocalho em recipiente fechado, formato globular, 

provido de cabo em madeira envolto por talas de fibra 

vegetal trançada nas cores natural e marrom, fixada por 

resina. Cabo encimado por plumária nas cores preta, 

amarela e azul e finalizado por alça com fio de fibra 

vegetal.



061-00479 etnográfico Pente Singelo de Duas Hastes Bororo

Objeto de toucador constituído de duas hastes, sendo a 

superior em material ósseo com plumária em tonalidade 

vermelha nas laterais; haste inferior com duas varetas 

em madeira unidas entre si por trançado de fios de 

algodão. "Pente singelo de duas hastes, provavelmente 

de tipo característico das etnias indígenas amazônicas da 

bacia do rio Trobetas, como WAIWÁi e TIRIYÓ. Entre os 

Tiriyó, os dentes dos pentes comumente são 

confeccionados com taliscas de nervuras das palmeiras 

inajá, bacaba e paxiúba e a haste transversal de osso do 

urubu-rei ou do macaco coatá. Neste exemplar, além da 

ligadura em trama de fios de algodão formando 

desenhos geométricos, plumas vermelhas de arara-

canga e tucano o enfeitam. Trabalho masculino" (Sônia 

Dorta). 

061-00480 etnográfico Brinquedo de Canoa (Igara) Bororo 

Embarcação em madeira escura, escavada em formato 

elíptico, fundo chato e soerguida na popa; nas 

extremidades dois bonecos de resina escura encimado 

por plumária nas cores branca e vermelha; Ao centro 

dois bonecos de máscara de aruanã em palha.

061-00481 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, perda de 

papel no cnato superior esquerdo, carimbo na lateral 

esquerda e manchas. Grupo de homens perfilados 

segurando instrumentos musicais. Imagem de grupo de 

índios bororo com instrumentos musicais.



061-00482 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, 

perfurações, manchas e carimbo no canto inferior 

direito. Ao centro homem em pé ao ladeado por 

edificação de palha e mulher sentada.Identificado como 

índios da etnia Bororo.

061-00483 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com perfuração e carimbo 

e numeros canto inferior esquerdo. Grupo de crianças 

reunidos ao lado de habitação de fibra vegetal; Tribo 

Bororo.

061-00484 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com rasgo, carimbo e 

número escrito. Imagem de de habitações de palha, e, 

no canto esquerdo, homem da tocando instrumento 

musical;(etnia Bororo )

061-00485 documento textual Passaporte

Passaporte em papel, capa na cor azul com as inscrições 

"PASSEPORT DE PROTECTION; PROTECTIVE PASSPORT; 

SCHUTZPASS"; Pertenceu ao doador que veio ao Brasil 

como imigrante japonês, estabelecendo-se 

comercialmente em Tupã.

061-00487 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação e 

ranhuras. Reverso com valor de 100 réis; anverso com 

efígie da República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo: 

Oito moedas Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 

2ª Cunhagem do Brasil República.

061-00488 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação e 

ranhuras.Reverso com valor de 100 réis; anverso com 

efígie da República. Segundo Livro Tombo: Oito moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Cunhagem 

do Brasil República.



061-00489 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação e 

ranhuras.Reverso com valor de 100 réis; anverso com 

efígie da República . Segundo Livro Tombo: Oito moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Cunhagem 

do Brasil República.

061-00490 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação e 

ranhuras.Reverso com valor de 100 réis; anverso com 

efígie da República. Segundo Livro Tombo: Oito moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Cunhagem 

do Brasil República.

061-00491 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação e 

ranhuras.Reverso com valor de 100 réis; anverso com 

efígie da República. Segundo Livro Tombo: Oito moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Cunhagem 

do Brasil República.

061-00492 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação e 

ranhuras.Reverso com valor de 100 réis; anverso com 

efígie da República. Segundo Livro Tombo: Oito moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Cunhagem 

do Brasil República.

061-00493 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação, 

perda de estrutura original e ranhuras.Reverso com valor 

de 100 réis; anverso com efígie da República. Segundo 

Livro Tombo: Oito moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Cunhagem 

do Brasil República.



061-00494 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação, 

perda de estrutura original. Reverso com valor de 100 

réis; anverso com efígie da República. Segundo Livro 

Tombo: Oito moedas Nacionais,bronze,alumínio,1901 - 

MCMI - 2ª Cunhagem do Brasil República.

061-00495 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República. Segundo Livro Tombo: "Sete moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Tipo 

Cunhagem do Brasil República bronze alumínio."

061-00496 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República. Segundo Livro Tombo: "Sete moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Tipo 

Cunhagem do Brasil República bronze alumínio."

061-00497 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República. Segundo Livro Tombo: "Sete moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Tipo 

Cunhagem do Brasil República bronze alumínio."

061-00498 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste, oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República. Segundo Livro Tombo: "Sete moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Tipo 

Cunhagem do Brasil República bronze alumínio."



061-00499 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade. Reverso com valor de 

200 réis; anverso com efígie da República.Segundo Livro 

Tombo: "Sete moedas Nacionais,bronze,alumínio,1901 - 

MCMI - 2ª Tipo Cunhagem do Brasil República bronze 

alumínio."

061-00500 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República. 

Segundo Livro Tombo: "Sete moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Tipo 

Cunhagem do Brasil República bronze alumínio."

061-00501 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República. 

Segundo Livro Tombo: "Sete moedas 

Nacionais,bronze,alumínio,1901 - MCMI - 2ª Tipo 

Cunhagem do Brasil República bronze alumínio."

061-00502 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República. 

Segundo Livro Tombo: "Moeda Nacional de 400 réis 

MCMI-(1901)- 2ª TipoCunhagem do Brasil República".

061-00503 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade ,desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República. Segundo Livro Tombo: "Cinco moedas 

Nacionais de 200 réis e 100 réis níquel 1ª Tipo da 

República, anos 1895,1897-1889".

061-00504 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade,desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República. Segundo Livro Tombo: "Cinco moedas 

Nacionais de 200 réis e 100 réis níquel 1ª Tipo da 

República, anos 1895,1897-1889".



061-00505 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República. 

Segundo Livro Tombo: "Cinco moedas Nacionais de 200 

réis e 100 réis níquel 1ª Tipo da República, anos 

1895,1897-1889".

061-00506 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República. Segundo Livro Tombo: "Cinco moedas 

Nacionais de 200 réis e 100 réis níquel 1ª Tipo da 

República, anos 1895,1897-1889".

061-00507 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e 

oxidação;Reverso com valor de 100 réis; anverso com 

anel de estrelas.Segundo Livro Tombo: "Cinco moedas 

Nacionais de 200 réis e 100 réis níquel 1ª Tipo da 

República, anos 1895,1897-1889".

061-00508 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie feminina. 

Segundo Livro Tombo: "Duas moedas Nacionais de 1000 

réis de 1924".

061-00509 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie feminina. 

Segundo Livro Tombo: "Duas moedas Nacionais de 1000 

réis de 1924".

061-00510 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie feminina.

061-00511 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie feminina.



061-00512 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie feminina.

061-00513 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e 

oxidação;Reverso com valor de 500 réis; anverso com 

efígie feminina.

061-00514 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

reverso com valor de 500 réis e anverso com efígie 

feminina. Segundo Livro Tombo: Moeda Comemorativa 

Centenário Indep/bronze Alum.

061-00515 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

reverso com valor de 500 réis e anverso com efígie do D. 

Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis(1822-1922). Segundo 

Livro Tombo: Moeda Comemorativa 1º Centenário 

Indep/bronze Alum.

061-00516 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; reverso com 

valor de 500 réis e anverso com efígie do D. Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis(1822-1922). Segundo Livro 

Tombo: Moeda Comemorativa 1º Centenário 

Indep/bronze Alum.

061-00517 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

reverso com valor de 500 réis e anverso com efígie do D. 

Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis(1822-1922). Segundo 

Livro Tombo: Moeda Comemorativa 1º Centenário 

Indep/bronze Alum.



061-00518 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; reverso com 

valor de 500 réis e anverso com efígie do D. Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis(1822-1922). Segundo Livro 

Tombo: Moeda Comemorativa 1º Centenário 

Indep/bronze Alum.

061-00519 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade,desgaste e 

oxidação;Reverso com valor de 500 réis; anverso com 

efígie do D. Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis(1822-

1922).Segundo Livro Tombo: Moeda Comemorativa 1º 

Centenário Indep/bronze Alum.

061-00520 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Consta no Livro Tombo:" 00520 a 00525 : Seis moedas 

Nacionais de 400 Reis sendo (4) 1938 e (2) 1940-Estado 

Novo - Getúlio Vargas - Bronze Alumínio".

061-00521 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Consta no Livro Tombo:" 00520 a 00525 : Seis moedas 

Nacionais de 400 Reis sendo (4) 1938 e (2) 1940-Estado 

Novo - Getúlio Vargas - Bronze Alumínio".

061-00522 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Consta no Livro Tombo:" 00520 a 00525 : Seis moedas 

Nacionais de 400 Reis sendo (4) 1938 e (2) 1940-Estado 

Novo - Getúlio Vargas - Bronze Alumínio".



061-00523 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e 

oxidação;Reverso com valor de 400 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas. Consta no Livro Tombo:" 00520 

a 00525 : Seis moedas Nacionais de 400 Reis sendo (4) 

1938 e (2) 1940-Estado Novo - Getúlio Vargas - Bronze 

Alumínio".

061-00524 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Consta no Livro Tombo:" 00520 a 00525 : Seis moedas 

Nacionais de 400 Reis sendo (4) 1938 e (2) 1940-Estado 

Novo - Getúlio Vargas - Bronze Alumínio".

061-00525 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Consta no Livro Tombo:" 00520 a 00525 : Seis moedas 

Nacionais de 400 Reis sendo (4) 1938 e (2) 1940-Estado 

Novo - Getúlio Vargas - Bronze Alumínio".

061-00526 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie do Machado de 

Assis.

061-00527 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie do Machado de 

Assis.

061-00528 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidadde e oxidação;Reverso 

com valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas. Segundo Livro Tombo: As moedas de Tombo 

00528 a 00531 :"Quatro moedas Nacionais 200 e 300 

réis níquel (2) 1940 (2) 1938 - Est.Novo- Ef.Vargas".



061-00529 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidadde e oxidação;Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas. Segundo Livro Tombo: As moedas de Tombo 

00528 a 00531 :"Quatro moedas Nacionais 200 e 300 

réis níquel (2) 1940 (2) 1938 - Est.Novo- Ef.Vargas".

061-00530 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada;com ranhuras na borda,reverso com 

valor de 200 réis;anverso com efígie de Getúlio Vargas; 

Segundo Livro Tombo: As moedas de Tombo 00528 a 

00531 :"Quatro moedas Nacionais 200 e 300 réis níquel 

(2) 1940 (2) 1938 - Est.Novo- Ef.Vargas".

061-00531 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidadde e oxidação;Reverso 

com valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas. Segundo Livro Tombo: As moedas de Tombo 

00528 a 00531 :"Quatro moedas Nacionais 200 e 300 

réis níquel (2) 1940 (2) 1938 - Est.Novo- Ef.Vargas".

061-00532 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República.Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais de 100 réis de 1928-1923-1931- 3º Tipo da 

República".

061-00533 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República.Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais de 100 réis de 1928-1923-1931- 3º Tipo da 

República".

061-00534 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e 

oxidação;Reverso com valor de 100 réis; anverso com 

efígie da República.Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais de 100 réis de 1928-1923-1931- 3º Tipo da 

República".



061-00535 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis e anverso com efígie do 

Almirante Tamadaré.Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas Nacionais de 100 réis de 1938 série brasileiros 

Ilustres- Tamandaré".

061-00536 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade;Reverso com valor de 

100 réis; anverso com efígie do Tamandaré.Segundo 

Livro Tombo:"Duas moedas Nacionais de 100 réis de 

1938 série brasileiros Ilustres- Tamandaré".

061-00537 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie do 

Tamandaré. Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Nacional de 100 réis de 1936 Série Brasileiros Ilustres".

061-00538 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas. Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional 

de 200 réis-1938, níquel Estado Novo Getúlio Vargas".

061-00539 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie ilegível. 

Segundo Livro Tombo: "Duas moedas Nacionais níquel 

200 réis 1º tipo da República -1899 - 1898"

061-00540 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie ilegível. 

Segundo Livro Tombo: "Duas moedas Nacionais níquel 

200 réis 1º tipo da República -1899 - 1898"



061-00541 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie do Barão de 

Mauá . Segundo Livro Tombo :" Três moedas Nacionais 

níquel 200 réis séries Brasileiros Ilustres 1936-1937-1938- 

Efígie do Barão de Mauá"..

061-00542 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie do Barão de 

Mauá . Segundo Livro Tombo :" Três moedas Nacionais 

níquel 200 réis séries Brasileiros Ilustres 1936-1937-1938- 

Efígie do Barão de Mauá".

061-00543 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie do Barão de 

Mauá . Segundo Livro Tombo :" Três moedas Nacionais 

níquel 200 réis séries Brasileiros Ilustres 1936-1937-1938- 

Efígie do Barão de Mauá".

061-00544 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Carlos Gomes. 

Segundo Livro Tombo :" Três moedas Nacionais níquel 

300 réis - 1936-(1) 1937(2)- Efígie Carlos Gomes".

061-00545 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Carlos 

Gomes.Segundo Livro Tombo :" Três moedas Nacionais 

níquel 300 réis - 1936-(1) 1937(2)- Efígie Carlos Gomes".

061-00546 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Carlos Gomes. 

Segundo Livro Tombo :" Três moedas Nacionais níquel 

300 réis - 1936-(1) 1937(2)- Efígie Carlos Gomes".



061-00547 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil . 

Segundo Livro Tombo: 00547 a 00554 : "Oito moedas 

nacionais de bronze alumínio Novo Padrão Monetário 1º 

Tipo - Valor em cruzeiro - 1 cruzeiro(1943)(2) 1944(1) 

1945(4) 1949(1)".

061-00548 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil . Segundo Livro Tombo: 00547 a 00554 : "Oito 

moedas nacionais de bronze alumínio Novo Padrão 

Monetário 1º Tipo - Valor em cruzeiro - 1 

cruzeiro(1943)(2) 1944(1) 1945(4) 1949(1)".

061-00549 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil . 

Segundo Livro Tombo: 00547 a 00554 : "Oito moedas 

nacionais de bronze alumínio Novo Padrão Monetário 1º 

Tipo - Valor em cruzeiro - 1 cruzeiro(1943)(2) 1944(1) 

1945(4) 1949(1)".

061-00550 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil . 

Segundo Livro Tombo: 00547 a 00554 : "Oito moedas 

nacionais de bronze alumínio Novo Padrão Monetário 1º 

Tipo - Valor em cruzeiro - 1 cruzeiro(1943)(2) 1944(1) 

1945(4) 1949(1)".



061-00551 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil . 

Segundo Livro Tombo: 00547 a 00554 : "Oito moedas 

nacionais de bronze alumínio Novo Padrão Monetário 1º 

Tipo - Valor em cruzeiro - 1 cruzeiro(1943)(2) 1944(1) 

1945(4) 1949(1)".

061-00552 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil . Segundo Livro Tombo: 00547 a 00554 : "Oito 

moedas nacionais de bronze alumínio Novo Padrão 

Monetário 1º Tipo - Valor em cruzeiro - 1 

cruzeiro(1943)(2) 1944(1) 1945(4) 1949(1)".

061-00553 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil . 

Segundo Livro Tombo: 00547 a 00554 : "Oito moedas 

nacionais de bronze alumínio Novo Padrão Monetário 1º 

Tipo - Valor em cruzeiro - 1 cruzeiro(1943)(2) 1944(1) 

1945(4) 1949(1)".

061-00554 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil . 

Segundo Livro Tombo: 00547 a 00554 : "Oito moedas 

nacionais de bronze alumínio Novo Padrão Monetário 1º 

Tipo - Valor em cruzeiro - 1 cruzeiro(1943)(2) 1944(1) 

1945(4) 1949(1)".

061-00555 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie do 

Padre Anchieta.Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional 

de 1000 réis bronze alumínio 1938 Série Bras./Ilustres 

Padre Anchieta".



061-00556 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil 

.Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas Nacionais de 2 

Cruzeiros sem sigla ano de 1945(2)1946(3).Novo padrão 

Monetário 1º Tipo.Valor em Cruz.bronz Alum".

061-00557 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil 

.Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas Nacionais de 2 

Cruzeiros sem sigla ano de 1945(2)1946(3).Novo padrão 

Monetário 1º Tipo.Valor em Cruz.bronz Alum".

061-00558 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil 

.Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas Nacionais de 2 

Cruzeiros sem sigla ano de 1945(2)1946(3).Novo padrão 

Monetário 1º Tipo.Valor em Cruz.bronz Alum".

061-00559 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil 

.Segundo Livro Tombo:"Cinco moedas Nacionais de 2 

Cruzeiros sem sigla ano de 1945(2)1946(3).Novo padrão 

Monetário 1º Tipo.Valor em Cruz.bronz Alum".

061-00560 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade; Reverso com valor de 2 

cruzeiros; anverso com mapa do Brasil .Segundo Livro 

Tombo:"Cinco moedas Nacionais de 2 Cruzeiros sem 

sigla ano de 1945(2)1946(3).Novo padrão Monetário 1º 

Tipo.Valor em Cruz.bronz Alum".



061-00561 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, desgaste, 

perda de estrutura original; Reverso com valor de 10 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 00575,quinze 

moedas Nacionais de 10 centavos bronze alumínio 1º 

Tipo Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros, 1948(5)-

1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 1950(1)Ef. Vargas-

José Bonif.".

061-00562 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00563 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas. Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00564 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".



061-00565 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00566 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, desgaste, 

perda de estrutura original; Reverso com valor de 10 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 00575,quinze 

moedas Nacionais de 10 centavos bronze alumínio 1º 

Tipo Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros, 1948(5)-

1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 1950(1)Ef. Vargas-

José Bonif.".

061-00567 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00568 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação e riscos; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".



061-00569 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, desgaste e 

riscos; Reverso com valor de 10 centavos; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 

00561 a 00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos 

bronze alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00570 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, desgaste, 

perda de estrutura original; Reverso com valor de 10 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 00575,quinze 

moedas Nacionais de 10 centavos bronze alumínio 1º 

Tipo Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros, 1948(5)-

1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 1950(1)Ef. Vargas-

José Bonif.".

061-00571 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, 

riscos,desgaste. Reverso com valor de 10 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas.Segundo Livro 

Tombo:"Do 00561 a 00575,quinze moedas Nacionais de 

10 centavos bronze alumínio 1º Tipo Novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 

1947(2)- 1949(2)- 1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00572 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".



061-00573 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00574 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00575 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, gasto e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Do 00561 a 

00575,quinze moedas Nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio 1º Tipo Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros, 1948(5)-1945(1) 1946(2) 1947(2)- 1949(2)- 

1950(1)Ef. Vargas-José Bonif.".

061-00576 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Segundo Livro Tombo:"Quatorze 

moedas nacionais de 20 centavos, bronze alumínio-

Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor cruzeiros-1945(5)-

1949(1)-1947(2)-1946(2)-1944(1)-1948(1)-1942(1)-

1955(1) Vargas e Ruy Barbosa".



061-00577 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, desgaste e 

ranhuras; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas.Segundo Livro 

Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 20 centavos, 

bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor 

cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-1944(1)-

1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy Barbosa".

061-00578 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, desgaste e 

ranhuras; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas. Segundo Livro 

Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 20 centavos, 

bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor 

cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-1944(1)-

1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy Barbosa".

061-00579 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, desgaste e 

ranhuras; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas.Segundo Livro 

Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 20 centavos, 

bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor 

cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-1944(1)-

1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy Barbosa".

061-00580 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade, oxidação, desgaste e 

ranhuras; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas. Segundo Livro 

Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 20 centavos, 

bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor 

cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-1944(1)-

1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy Barbosa".



061-00581 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade; Reverso com valor de 20 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Segundo Livro Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 

20 centavos, bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 

1º Tipo Valor cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-

1944(1)-1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy 

Barbosa".

061-00582 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas. Segundo Livro Tombo:"Quatorze moedas 

nacionais de 20 centavos, bronze alumínio-Novo Padrão 

Monetário 1º Tipo Valor cruzeiros-1945(5)-1949(1)-

1947(2)-1946(2)-1944(1)-1948(1)-1942(1)-1955(1) 

Vargas e Ruy Barbosa".

061-00583 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade; Reverso com valor de 20 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Segundo Livro Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 

20 centavos, bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 

1º Tipo Valor cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-

1944(1)-1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy 

Barbosa".

061-00584 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,sujidade e oxidação; Reverso com valor 

de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas. 

Segundo Livro Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 

20 centavos, bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 

1º Tipo Valor cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-

1944(1)-1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy 

Barbosa".



061-00585 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,sujidade, oxidação e desgaste; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas. Segundo Livro Tombo:"Quatorze moedas 

nacionais de 20 centavos, bronze alumínio-Novo Padrão 

Monetário 1º Tipo Valor cruzeiros-1945(5)-1949(1)-

1947(2)-1946(2)-1944(1)-1948(1)-1942(1)-1955(1) 

Vargas e Ruy Barbosa".

061-00586 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,sujidade, oxidação e desgaste; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Quatorze moedas 

nacionais de 20 centavos, bronze alumínio-Novo Padrão 

Monetário 1º Tipo Valor cruzeiros-1945(5)-1949(1)-

1947(2)-1946(2)-1944(1)-1948(1)-1942(1)-1955(1) 

Vargas e Ruy Barbosa".

061-00587 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,Sujidade, oxidação, desgaste e 

ranhuras; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas.Segundo Livro 

Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 20 centavos, 

bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor 

cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-1944(1)-

1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy Barbosa".

061-00588 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,sujidade, oxidação, desgaste e 

ranhuras; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas.Segundo Livro 

Tombo:"Quatorze moedas nacionais de 20 centavos, 

bronze alumínio-Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor 

cruzeiros-1945(5)-1949(1)-1947(2)-1946(2)-1944(1)-

1948(1)-1942(1)-1955(1) Vargas e Ruy Barbosa".



061-00589 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,sujidade e oxidação; Reverso com valor 

de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas.Segundo Livro Tombo:"Quatorze moedas 

nacionais de 20 centavos, bronze alumínio-Novo Padrão 

Monetário 1º Tipo Valor cruzeiros-1945(5)-1949(1)-

1947(2)-1946(2)-1944(1)-1948(1)-1942(1)-1955(1) 

Vargas e Ruy Barbosa".

061-00590 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade e ranhuras; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com efígie ddo Brasão da 

República.Segundo Livro Tombo:"Três moedas nacionais 

alumínio 2º Tipo Valor cruzeiros/Armas da República-

1961-1960".

061-00591 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade e ranhuras; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com efígie ddo Brasão da 

República. Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

nacionais alumínio 2º Tipo Valor cruzeiros/Armas da 

República-1961-1960".

061-00592 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada,com sujidade e ranhuras; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com efígie ddo Brasão da 

República.Segundo Livro Tombo:"Três moedas nacionais 

alumínio 2º Tipo Valor cruzeiros/Armas da República-

1961-1960".

061-00593 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, ranhuras e desgaste.; 

Reverso com valor de : 2 cruzeiros; anverso com brasão 

da República - Cruzeiro(1957). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional alumínio Cruzeiro 1º T. 1957".

061-00594 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e ranhuras; Reverso 

com valor de : 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Quatro moedas 

Nacionais alumínio Cruzeiro 4º Tipo 1965 - 10 e 20 

cruzeiros".



061-00595 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e ranhuras; Reverso 

com valor de : 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Quatro moedas 

Nacionais alumínio Cruzeiro 4º Tipo 1965 - 10 e 20 

cruzeiros".

061-00596 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e ranhuras; Reverso 

com valor de : 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Quatro moedas 

Nacionais alumínio Cruzeiro 4º Tipo 1965 - 10 e 20 

cruzeiros".

061-00597 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e ranhuras; Reverso 

com valor de : 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Quatro moedas 

Nacionais alumínio Cruzeiro 4º Tipo 1965 - 10 e 20 

cruzeiros".

061-00598 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades e ranhuras; Reverso 

com valor de : 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais alumínio- Cruzeiro- 4º Tipo - 1965 (3)".

061-00599 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda aprateada, com sujidades e ranhuras; Reverso 

com valor de : 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais alumínio- Cruzeiro- 4º Tipo - 1965 (3)".

061-00600 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda aprateada, com sujidades e ranhuras; Reverso 

com valor de : 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1965).Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Nacionais alumínio- Cruzeiro- 4º Tipo - 1965 (3)".



061-00601 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00602 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00603 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00604 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00605 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".



061-00606 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00607 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00608 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00609 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00610 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de : 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro 

Tombo:"Onze moedas Nacionais bronze alumínio 50 

centavos 1º Tipo 1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".



061-00611 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:"Onze 

moedas Nacionais bronze alumínio 50 centavos 1º Tipo 

1945, valor Cruzeiros Efígie de Vargas".

061-00612 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Nacioanis bronze alumínio 50 centavos-1º Tipo 

Valor Cruzeiros, 1944 Ef.de Vargas".

061-00613 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Nacioanis bronze alumínio 50 centavos-1º Tipo 

Valor Cruzeiros, 1944 Ef.de Vargas".

061-00614 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Nacioanis bronze alumínio 50 centavos-1º Tipo 

Valor Cruzeiros, 1944 Ef.de Vargas".

061-00615 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro(1954).Segundo Livro Tombo:" Cinco 

moedas Nacionais 50 centavos bronze alumínio 1º Tipo 

Valor Cruzeiros 1943(1) 1946(1)-1948(2) 1954(1) Efígie 

Vargas e Dutra".



061-00616 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro(1954).Segundo Livro Tombo:" Cinco 

moedas Nacionais 50 centavos bronze alumínio 1º Tipo 

Valor Cruzeiros 1943(1) 1946(1)-1948(2) 1954(1) Efígie 

Vargas e Dutra".

061-00617 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro(1954).Segundo Livro Tombo:" Cinco 

moedas Nacionais 50 centavos bronze alumínio 1º Tipo 

Valor Cruzeiros 1943(1) 1946(1)-1948(2) 1954(1) Efígie 

Vargas e Dutra".

061-00618 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro(1954).Segundo Livro Tombo:" Cinco 

moedas Nacionais 50 centavos bronze alumínio 1º Tipo 

Valor Cruzeiros 1943(1) 1946(1)-1948(2) 1954(1) Efígie 

Vargas e Dutra".

061-00619 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro(1954).Segundo Livro Tombo:" Cinco 

moedas Nacionais 50 centavos bronze alumínio 1º Tipo 

Valor Cruzeiros 1943(1) 1946(1)-1948(2) 1954(1) Efígie 

Vargas e Dutra".

061-00620 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

rasgo e marca de dobra. Vista panorâmica de lugarejo. 

Imagem da Praça da Bandeira, Tupã, em 1944.



061-00621 uso doméstico Vaso

Vaso trabalhado em esmalte na cor preta e 

madrepérola, com motivos fitomorfos e figuras 

fantásticas orientais. Borda em dourado.

061-00623 uso doméstico Chaleira

Recipiente em cerâmica usado para servir e guardar chá, 

de tonalidade verde, de forma semi-esférica, com base 

plana, bojo com decoração quadricular em alto relevo, 

bico; Alça superior em tala de fibra vegetal com 

extremidades unidades entre si por arame.

061-00624 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 pfennig; anverso com imagem 

zoomorfa.(1912).Segundo Livro Tombo:"Moeda alemã 

1 phening-Bank DeustcherLander( bronze alumínio) 

Cobre".

061-00625 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 1/2 dólar; anverso com efígie 

masculina.(1959).Segundo Livro Tombo:"Moeda inglesa 

hall dollar 1959 de prata".

061-00626 numismática e medalhística Moeda da Holanda

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de : 5 cent; anverso com efígie de "Juliana 

Koningin".(1945).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

holandesa 5 cent. De cobre 1954.

061-00627 outros Tijolo

Tijolo com a inscrição em baixo-relevo: "VWV". Cor 

marrom.

061-00628 outros Tijolo

Tijolo do período do Império com o símbolo do Império 

em alto-relevo, ladeado pela inscrições em baixo relevo: 

"I" e "O" em um das faces e em outra a inscrição em 

baixo-relevo: "SAMPAIO - PEIXOTO - CAMPINAS"

061-00629 outros Tijolo

Tijolo com a inscrição em baixo-relevo: "VWV". Cor 

marrom clara.



061-00630 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento,marcas de dobras, 

perda de papel, rasgos; Reverso com valor de : 1; 

anverso com brasão. Segundo Livro Tombo:"Quatro 

papel moeda russo dos anos de 1898(2) e 1905".

061-00631 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento,marcas de dobras, 

perda de papel, rasgos; Reverso com valor de : 1; 

anverso com brasão. Segundo Livro Tombo:"Quatro 

papel moeda russo dos anos de 1898(2) e 1905".

061-00632 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento,marcas de dobras, 

perda de papel, rasgos; Reverso com valor de : 1; 

anverso com brasão. Segundo Livro Tombo:"Quatro 

papel moeda russo dos anos de 1898(2) e 1905".

061-00633 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento,marcas de dobras, 

perda de papel, rasgos; Reverso com valor de : 1; 

anverso com brasão. Segundo Livro Tombo:"Quatro 

papel moeda russo dos anos de 1898(2) e 1905".

061-00637.01 armamentos e munição Espada de gala

Arma branca de lâmina curva, comprida e pontiaguda, 

em aço, com um gume; guarda-mão fechada como 

emblema ovalado, ao centro coroa e inscrição "P.IIº" 

ladeado por guirlanda fitomorfa, empunhadura em 

madeira com 8 gomos envolta por 7 cordas em metal; 

Espada Militar Oficial do Exército.

061-00638 outros Estribo

Estribo em metal, formato de arco alongado, base 

retangular, bordas curvas, face superior da base com 

decoração de pontos intermitentes formando linhas, 

encimado por alça.

061-00639 outros Estribo

Estribo em metal, formato de arco alongado, base 

recortada, encimada por alça retangular, com laterais 

curvas.



061-00640 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de : não identificado; anverso com 

imagem do brasão português.(1736). Segundo Livro 

Tombo:"Uma moeda portuguesa de cobre de 1736 Brasil 

Colonia - Lisboa - 2º Tipo"..

061-00641 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda japonesa prateada, em bom estado de 

conservação; Reverso com valor de 100 Yens; anverso 

com imagem da tocha olímpica.(1964).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda japonesa oval comemorativa da 

Olimpiada de 1964 - 100 ien".

061-00642 uso doméstico Bule de chá

Bule de chá de louça branca japonesa com flores, 

motivos orientais e boca contornada em marrom e 

detalhas em dourado. Tampa com pegue compacto e 

pintura em baixo e auto relevo. Bico e alça com pintura 

superior em marrom e detalhes dourados.

061-00643 uso doméstico Chávena

Recipiente usado para ingerir café, chá, leite ou qualquer 

outra bebida quente. De formato semi-esférico,com pé 

baixo orlado por faixa na cor marrom, sem asa lateral. 

Bojo com pinturas decorativas fitomorfas, florais e 

geométricas. Borda com filete.

061-00644 uso doméstico Pires

Prato em metal exclusivamente destinado a suportar 

uma chávena cujo lugar está marcado ao centro por um 

ressalto. Aba com decoração de linhas intermitentes, 

com 4 arranjos fitomorfos e 2 kanjis.

061-00645 uso doméstico Pires

Prato de metal exclusivamente destinado a suportar 

uma chávena cujo lugar está marcado ao centro por um 

ressalto. Aba com decoração de linhas intermitentes, 

com 4 arranjos fitomorfos e 2 kanjis.



061-00646 uso doméstico Chávena

Recipiente usado para ingerir café, chá, leite ou qualquer 

outra bebida quente. De formato semi-esférico,com pé 

baixo orlado por faixa na cor marrom, sem asa lateral. 

Bojo com pinturas decorativas fitomorfas, florais e 

geométricas. Borda com filete.

061-00647 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido de coloração escura 

com sinais de uso no gume e com retirada de material no 

sentido vertical próximo ao entalhe para amarração do 

cabo.

061-00648 maquinário e utensílios Roca

Haste em madeira clara, sustentada por três pés 

campanulares; roda com 8 aros, corpo retangular, 3 

carretéis de linha, sendo um deles sustentado por traves 

e transpassado por rolete ambos em madeira, pedal que 

acionado faz girar a roda.

061-00649 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,amarelamento, manchas 

escritas de números e descrição datilografada na parte 

inferior. Imagem de seis homens perfilados vestindo 

indumentária militar; "Oficiaes da 8.ª Cia do 6.º RI Tupã, 

1942" , vendo-se o Dr. Dorival Pimental de Queiroz.

061-00651 mobiliário Poltrona sofá

Poltrona sofá em madeira com assento em palhinha, 

espaldar vazado com 3 madeiras em U invertido, quatro 

pés simples e dois braços laterais, modelo austríaco de 

fabricação brasileira

061-00652 mobiliário Cadeira

Cadeira em madeira com assento em palhinha, espaldar 

vazado em U invertido, quatro pés simples e dois braços 

laterais; modelo austríaco de fabricação brasileira

061-00653 mobiliário Cadeira

Cadeira em madeira com assento em palhinha, espaldar 

vazado com duas madeiras em U invertido, quatro pés 

simples e dois braços laterais; modelo austríaco de 

fabricação brasileira



061-00654 mobiliário Cadeira

Cadeira em madeira com assento em palhinha, 

restaurada, espaldar vazado com duas madeiras em U 

invertido, quatro pés simples e dois braços laterais; 

modelo austríaco de fabricação brasileira.

061-00655 mobiliário Cadeira

Cadeira em madeira com assento em palhinha, espaldar 

vazado com duas madeiras em U invertido, quatro pés 

simples e dois braços laterais; modelo austríaco de 

fabricação brasileira

061-00656 mobiliário Estante

Estante de madeira com bilros, quatro pés, quatro 

prateleiras, sendo a segunda, de baixo para cima, com 

divisórias verticais.

061-00657 uso doméstico Escarradeira

Escarradeira de louça de forma circular pintada na cor 

rosa e branco com desenho de flores. Em seu torno 

contém 2 aberturas em alto relevo como se fosse a boca 

de um rosto, seu tampo é um semi-círculo apontado 

para baixo com um buraco no centro.

061-00658 uso doméstico Panela

Panela em cobre, circular, base plana, provida de cabo 

vertical em madeira.

061-00659 uso doméstico Porta-copo

Peça em alumínio, em forma de trevo, com três suportes 

para copos; Bojo decorado com motivos florais batido; 

provido de três pés em bola.

061-00660 uso doméstico Candeeiro

Candeeiro de louça pintada na cor vinho, com bocal em 

metal, usada para iluminar.

061-00661 uso doméstico Garfo

Utensílio em metal que se destina a mexer, servir e 

comer os alimentos. Tem uma parte côncava com 

quatro dentes, cabo em metal e madeira, com 

terminação afilada.

061-00662 uso doméstico Garfo

Utensílio em metal que se destina a mexer, servir e 

comer os alimentos. Tem uma parte côncava com 

quatro dentes, cabo em metal e madeira, com 

terminação afilada.



061-00663 uso doméstico Garfo

Utensílio em metal que se destina a mexer e servir os 

alimentos. Tem uma parte côncava com dois dentes, 

cabo em metal e madeira, com terminação afilada.

061-00664 outros Estribo

Estribo em metal, formato campanular; extremidade 

inferior com borda recortada, ambas as faces com 

emblema central de ramos, violão e partitura, superfície 

recortada com 8 orifícios, para encaixe e apoio do pé; 

extremidade superior em duas hastes curvadas.

061-00665 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula do Paraguay, com amarelamento, marcas de 

dobras e perda de papel; valor de : 5 guaranies; anverso 

com figura mulher paraguaia segurando vaso - 

Guaranies. Segundo Livro Tombo:" Papel moeda do 

Paraguay cinco guaranies- A 8269620".

061-00666 Revolução 32 Projétil de fuzil

Projetil alongado em metal, com a inscrição "FGAG 

1917", na base, ponta abaloada em metal prateado, da 

Revolução Constitucionalista de 1932.

061-00668 uso doméstico Prato

Prato em louça branca para conter e servir alimentos. 

Forma circular, aba ondulada.

061-00669 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

manchas e bordas serrilhadas. Grupo de pessoas 

perfiladas diante à veículo; Ao centro, mulher com 

vestimenta de casamento. "Casamento da Índia Pirula 

Cotuí, Ponte Alta, Posto Indígena Vanuíre, Kaingang".



061-00670 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perda de papel na 

lateral superior e borda serrilhada. Ao centro, mulher 

sentada com criança no colo ladeada por homem à 

esquerda, jovem a direita e duas crianças em pé. 

"Imagem da família indígena Kaingang Cotoí, posando 

para fotógrafo em estúdio. "

061-00671 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 liras; anverso com efígie do Rei 

Umberto I - Lira(1983). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Italiana de prata Umberto I RE D'Itália 1883- L1".

061-00672 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 liras; anverso com efígie do Rei 

Umberto I - Lira(1983). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Italiana de prata Umberto I RE D'Itália 1883- L1".

061-00673 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de : 10 centesimi; anverso com efígie do rei 

Umberto I.(1893). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Italiana Umberto I-RE D'Itália cobre 10 centesimi 1893".

061-00674 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de : 1 escudo; anverso com efígie feminina.(1915). 

Segundo LivroTombo:" Moeda portuguesa 1 escudo de 

Prata 1915".

061-00675 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 20 centesimi; anverso com efígie 

masculina.(1941).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

italiana 20 C. VIII-EM-II-RE-E- IMP- níquel".



061-00676 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de : dix centimes; anverso com efígie 

do Imperador Napoleão III.(ilegível). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda francesa - Disc centimes efígie 

Napoleon III- Empereur- cobre".

061-00677 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie do 

Barão de Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas nacionais de 300 e 200 réis série 

brasileiros Ilustres- niquel- Efígie Mauá- Carlos Gomes 

1936".

061-00678 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie do 

Barão de Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas nacionais de 300 e 200 réis série 

brasileiros Ilustres- niquel- Efígie Mauá- Carlos Gomes 

1936".

061-00679 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação, desgaste e 

amassada; Reverso com valor de : 40 réis; anverso com 

imagem do brasão do império - Réis(ilegível).Segundo 

Livro Tombo:"Moeda Brasil Império de cobre ilegível de 

40 rêis sem data".

061-00680 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste, oxidação e 

amassada; Reverso com valor de : 40 réis; anverso com 

imagem do brasão do império - Réis(ilegível).Segundo 

Livro Tombo:"Moeda Brasil República-bronze 40 reis 

1908".



061-00681 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de : 200 réis; anverso com imagem 

do brasão do império - Réis(1876).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional Brasil Império 1876 níquel 

1ºTipo Fundo Liso".

061-00682 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 5.000 réis; anverso com efígie de 

Santos Dumont - Réis(1936).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional Brasilç República de prata 5000 

réis 1936-Comemorativa".

061-00683 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de : 2 cruzeiros; anverso com 

Imagem do mapa do Brasil - cruzeiros.(1946).Segundo 

Livro Tombo:"Duas moedas Nacionais de 2 cruzeiros 

bronze alumínio-Novo Padrão Monetário. Valor 

Cruzeiros 1ºTipo sem sigla-1946-1945".

061-00684 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade oxidação e gasto; 

Reverso com valor de : 2 cruzeiros; anverso com 

Imagem do mapa do Brasil - cruzeiros.(1946).Segundo 

Livro Tombo:"Duas moedas Nacionais de 2 cruzeiros 

bronze alumínio-Novo Padrão Monetário. Valor 

Cruzeiros 1ºTipo sem sigla-1946-1945".

061-00685 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de : 960 réis; anverso com brasão do 

império - Réis(1821).Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas Nacionais, sendo uma de 960 réis 1821 Letra 

Monetária R.D João VI 1818-1822; e uma de 200 réis- 

Brasil República- 1925- 3ºTipo".



061-00686 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de : 960 réis; anverso com brasão do 

império - Réis(1821).Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas Nacionais, sendo uma de 960 réis 1821 Letra 

Monetária R.D João VI 1818-1822; e uma de 200 réis- 

Brasil República- 1925- 3ºTipo".

061-00687 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de : 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1938).Segundo Livro Tombo: Três 

moedas Nacionais de niquel de 100- 200 e 300 réis- 

Estado Novo - 1938".

061-00688 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1938).Segundo Livro Tombo: Três 

moedas Nacionais de niquel de 100- 200 e 300 réis- 

Estado Novo - 1938".

061-00689 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1938).Segundo Livro Tombo: Três 

moedas Nacionais de niquel de 100- 200 e 300 réis- 

Estado Novo - 1938".

061-00690 maquinário e utensílios Chave 

Peça em metal, que faz movimentar as linguetas das 

fechaduras, extremidade distal vazada e com uma 

fenda, dente curvado, haste cilíndrica decorada com dois 

discos em alto relevo; extremidade proximal obliqua e 

vazada; Fixada à chaveiro em haste de madeira por um 

cordão de algodão.



061-00691 maquinário e utensílios Chave

Peça em metal, que faz movimentar as linguetas das 

fechaduras, extremidade distal vazada e com uma 

fenda, dente curvado, haste cilíndrica decorada com dois 

discos em alto relevo; extremidade proximal obliqua e 

vazada; Chave da antiga senzala do Engenho Morenos - 

Pernambuco.

061-00693 uso doméstico Travessa

Travessa em louça branca, destinado a servir os 

alimentos à mesa.Formato oval, alongado. 

061-00694 uso doméstico Moringa

Moringa de barro, no formato circular com orifício ao 

centro, provido de duas asas vazadas na parte superior, 

na cor verde e envernizada. Base em cálice.

061-00695 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem à esquerda, diante de edificação." Sr. Luiz de 

Souza Leão em sua residência."

061-00696 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade e manchas. 

Imagem de homem jovem." Retrato de Luiz de Souza 

Leão no dia de fundação da cidade de Tupã ".

061-00697 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao fundo edificação de fachada branca de 

dois andares e à direita da foto edificação religiosa no 

alto do morro; "Engenho Morenos em Pernambuco, 

onde nasceu o fundador da cidade de Tupã, Luiz de 

Souza Leão."

061-00698 documento textual Folheto Correio de Marília

Recorte de jornal do Correio de Marília de 1935, colado 

sobre placa de papel cartão, colorido, com duas 

reproduções fotográficas, com grupo de pessoas em 

escadaria, onde se vê os fundadores de Tupã em frente 

a Catedral de São Bento em Marília.



061-00700 documento textual Diploma de honra ao mérito

Diploma de honra ao mérito,em papel, provido de dois 

florões nas laterais, oferecido ao Sr.Luiz de Souza Leão 

pelo presidente e pelo secretário da Associação 

Comercial e Industrial de Tupã - ACIT.

061-00701 documento textual Extrato de ata (Diploma)

Documento comprobatório de outorga de título de 

vereador a Luiz de Souza Leão emitido pelo Tribunal 

Regional de Justiça Eleitoral.

061-00702 documento textual Diploma

Diploma em papel de Irmão Benemérito, concedido à 

Luiz de Souza Leão pela Santa Casa de Misericordia de 

Tupã.

061-00703 documento textual Título de cidadão benemérito.

Título de cidadão benemérito, em papel vegetal, 

oferecido ao Sr.Luiz de Souza Leão pelo presidente da 

câmara municipal da cidade de Tupã.

061-00704 uso pessoal Cigarreira

Cigarreira em prata, formato retangular com 

extremidades abaloadas, decorada com motivos 

fitomorfos e florais em alto relevo, ao centro emblema 

ovalado a inscrição "AC" encimado por taça e no campo 

abaixo imagem zooforma, provida de tampa com 

dobradiça.

061-00705 numismática e medalhística Moeda da Áustria

Moeda dourada, em bom estado de conservação 

;Reverso com valor de : 1 schilling; anverso com imagem 

fitomorfa.(196). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

austríaca 1 Shelling 1961- Cobre".

061-00706 numismática e medalhística Moeda da Áustria

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 10 groschen; anverso com 

imagem de águia. - Groschen(1959).Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas austríacas 10 groschen 1965 de 

alumínio".



061-00707 numismática e medalhística Moeda da Áustria

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 10 groschen; anverso com 

imagem de águia. - Groschen(1959).Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas austríacas 10 groschen 1965 de 

alumínio".

061-00708 numismática e medalhística Moeda da Áustria

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 50 groschen; anverso com 

imagem de escudo.Groschen(1959). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda austríaca 50 groschen de cobre 1959".

061-00709 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado e conservação; 

Reverso com valor de : 100 liras; anverso com efígie 

feminina - Lira(1957).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Italiana L.100 1957 de niquel ".

061-00710 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 lira; anverso com efígie do rei 

Umberto I - - Lira(1886). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

italiana de prata Humbetto I RE d'Itália 1886".

061-00711 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de : 10 centesimi; anverso com efígie 

do rei Umberto I - Lira(1893).Segundo Livro Tombo:" 

Moeda italiana bronze-10 centesimi 1893 Umberto I, 

D'Itália".

061-00712 numismática e medalhística Moeda da Suiça

Moeda prateada, em bom estaddo de conservação; 

Reverso com valor de : 10; anverso com efígie feminina - 

Confederatio Helvetica(1913). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Suiça 10- 1913, parece prata-níquel 

Confederativa Helvética".



061-00713 numismática e medalhística Moeda Da Suiça

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 10; anverso com efígie feminina - 

Confederatio Helvetica(1953). Segundo Livro tombo:" 

Moeda Suíça 10- 1953-níquel-Confederatio".

061-00714 numismática e medalhística Moeda da Iugoslávia

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 10 ; anverso com efígie 

feminina.(1955).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Yuguslavia 10 ANHAPA-1955-bronze alumínio -

Federativa Narodna-Yugoslávia".

061-00715 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de : 5 pfenning; anverso com 

imagem de elementos fitomorfos.(1950).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Alemã, bronze alumínio 5 phening 1950-

Bundes- republik Deustchand".

061-00716 numismática e medalhística Moeda da Aústria

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 cents; anverso com efígie 

masculina.(1848).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

austríaca 20- 1848 Rex Lombetven-Dalm-Gal-Lod Ill-AG".

061-00717 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 pfenning; anverso com brasão 

e águia.(1949). Segundo Livro Tombo:"Moeda Alemã 

50 phening Bank Deutscher Lander 1940- níquel".

061-00718 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de : 10 pfenning; anverso com brasão 

e águia.(1913).Segundo o livro Tombo:"Moeda Alemã 

10 phening- Deutsches Reich 1913 níquel".



061-00719 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 pfenning; anverso com 

imagem fitomorfa.(1949).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Alemã 10 pfenning Bank Deutscher 

Lander- bronze-alumínio".

061-00720 mobiliário Estante

Estante de madeira com 4 pés, com 5 prateleiras de 

tamanho diferencial, não apresenta lateral direita; 

Mobiliario do primeiro consultório dentário de Tupã, do 

Sr. Giorgi Mario de Leitgeb.

061-00721 mobiliário Sofá

Sofá em madeira, com espaldar vazado com madeiras 

paralelas, braços laterais e quatro pés simples; 

Mobiliario do primeiro consultório dentário de Tupã, do 

Sr. Giorgi Mario de Leitgeb.

061-00722 maquinário e utensílios Aparelho para cortar cabelo

Peça manual, em metal, com duas hastes provida de 

dois encaixes para dedos, uma haste com terminação 

trapeizodal com lâminas duplas denteadas.

061-00723 outros Estribo

Estribo em metal, formato semicircular; laterais ornadas 

por efígie de figura indígena; encimada por alça 

retangular, com laterais curvas.

061-00724 outros Estribo

Estribo em metal, formato elíptico, laterais ornadas por 

efígie de figura indígena; encimada por alça retangular.

061-00725 maquinário e utensílios Carimbo

Carimbo numérico em metal, base quadrangular, cabo 

em madeira na cor vermelho, com formato piriforme.

061-00726 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, marcas de dobras, 

manchas, perda de papel; Reverso com valor de 500; 

anverso com brasão. Segundo Livro Tombo:"Papel 

moeda russo 146192-500- 1912".

061-00727 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, marcas de dobras e 

rasgos; Reverso com valor de : 100; anverso com brasão 

. Segundo Livro Tombo:"Papel moeda russo 040558-100-

1910".



061-00728 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento e marcas de dobras; 

Reverso com valor de : 25; anverso com brasão . 

Segundo Livro Tombo:"Papel moeda russo - 25-1909 - 

P.365505".

061-00729 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, marcas de dobras e 

perda de papel; Reverso com valor de : 10; anverso com 

brasão . Segundo Livro Tombo:" Papel moeda russo - 10 - 

1909 -XY 578971".

061-00730 numismática e medalhística Cédula da Alemanha

Cédula Alemã, com amarelamento e marcas de dobras; 

Reverso com valor de 10 Mark; anverso com brasão. 

Segundo Livro Tombo:"Papel moeda alemão - 10 MARK - 

5-13-99965-1920".

061-00731 numismática e medalhística Cédula da Alemanha

Cédula Alemã, com amarelamento, marcas de dobras e 

perda de papel; Reverso com valor de 5 Mark; anverso 

com figura de dragão. Segundo Livro Tombo:" Papel 

moeda alemão 5 MARK - Berlim Den 31 October 1904 - 

Gesetz Von 30 April 1874".

061-00732 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, marcas de dobras e 

perda de papel; Reverso com valor de 3; anverso com 

brasão. Segundo Livro Tombo:" Papel moeda russo PB 

449073 - 3 s'd".

061-00733 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento e marcas de dobras; 

Reverso com valor de 20; anverso com brasão. Segundo 

Livro Tombo:"Papel moeda russo 20 PYGXEN - 

pequena".

061-00734 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, marcas de dobras e 

perda de papel; Reverso com valor de 5; anverso com 

brasão. Segundo Livro Tombo:" Papel moeda russo S- 

1909 y 5 - 444".

061-00735 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, marcas de dobras e 

perda de papel; Reverso com valor de 50; anverso com 

figura de dragão. Segundo Livro Tombo:" Papel moeda 

russo 50 RDHBE - Kb".



061-00736 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, marcas de dobras e 

perda de papel; Reverso com valor de 1 e anverso com 

brasão.Segundo Livro Tombo:"Papel moeda Russo 

01898-46-394"

061-00737 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula Polonesa, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor facial de 10 rubel e anverso 

com figura de embarcação. Segundo Livro 

Tombo:"Papel moeda polonês 10 rubei - G 313571" - 

1919".

061-00738 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula Polonesa com amarelamento, marcas de dobras 

e perda de papel; Reverso com valor de 1 Rubel; anverso 

com composição estilizada. Segundo Livro Tombo:" 

Papel moeda polonês 926989 Weens Rubles 1".

061-00739 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula Polonesa, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 Rubel; anverso com 

composição estilizada. Segundo Livro Tombo:" Papel 

moeda Polonês 69212- 1 Weena Kapeika".

061-00740 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula Polonesa, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso e anverso com valor de 25 Kap. 

Segundo Livro Tombo:"Papel moeda Polonês 25 Kap 

s/d.".

061-00741 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula Polonesa, com amarelamento, perda de papel e 

marcas de dobras; Reverso e anverso com valor de 5 

Kap. Segundo Livro Tombo:"Dois Papel moeda Polonês -

5 Kap- s/d.".

061-00742 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula Polonesa, com amarelamento, perda de papel e 

marcas de dobras; Reverso e anverso com valor de 5 

Kap. Segundo Livro Tombo:"Dois Papel moeda Polonês -

5 Kap- s/d.".



061-00743 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula Polonesa, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso e anverso com valor de 10 Kap; 

Segundo Livro Tombo:" Papel moeda Polonês - 10 Kap - 

s/d".

061-00744 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula Polonesa, com amarelamento, marcas de dobra 

e perda de papel ; Reverso com valor de 1 Weens Rublis 

e anverso com isncrito Ein Rubel .Segundo Livro Tombo:" 

Papel moeda Polonês - 1919- 1 Weens-série 008797".

061-00745.01 histórico Emblema Brasil

Peça em tecidos amarelo e verde, formato octogonal, 

forro na cor branca, orlado por bordado na cor marrom, 

ao centro serpente bordada na cor verde, com cachimbo 

bordado na cor marrom na altura da boca, com 3 linhas 

pretas tematizando fumaça.

061-00750 numismática e medalhística Medalha Militar de Campanha

Medalha condecorativa em bronze, em forma de cruz de 

malta com centro circular, com as inscrições "BRASIL; 

VII; 1944; 16", ao centro a inscrição "FEB" circunscrita 

por guirlanda fitomorfa; provido de alça superior, presa a 

faixa de tecido listrado nas cores verde e 

vermelho.Segundo Livro Tombo:" Medalha de 

condecoração recebida por Nelson de Castro na guerra 

de 39 a 45". 

061-00751.01 uso pessoal Placa de identificação

Placa em metal, retangular, com bordas arredondadas, 

com um orifício ao centro as inscrições em alto relevo 

"BRASIL, NELSON CASTRO, 2G 91289, T44, PRA, A, 

EUB".

061-00752 etnográfico Abano Plumária (leque artesanato)

Abano Plumária justaposto e atado com fita de cetim 

industrial, suporte em fibra em vegetal, plumária da face 

posterior nas cores azul, preto, branco e vermelho, 

plumária da face anterior na cor vermelha; pontos de 

resina de cola. Era perfumado com sândalo.



061-00753 outros Estribo

Estribo em metal, tipo caçamba, em forma de chinelo, 

com orifício circular na parte inferior do solado; 

apresenta dois apliques laterais em metal, rebitados, 

com terminação superior em alça; ponta do estribo 

quadrangular e levemente inclinada.

061-00754 outros Estribo

Estribo em metal, formato campanular, base com borda 

recortada, com brasão da República em ambas as faces 

laterais, base vazada com recorte central retangular com 

dois orifícios ladeado por dois recortes losangulares, 

haste encimada por alça semi circular.

061-00755 outros Estribo

Estribo em metal, formato campanular, base com borda 

recortada, com brasão da República em ambas as faces 

laterais, base vazada com recorte central retangular com 

dois orifícios ladeado por dois recortes losangulares, 

haste encimada por alça semi circular.

061-00756 maquinário e utensílios Estribo 

Estribo em metal, formato campanular, base com centro 

recortada e vazada, haste encimada por alça semi 

circular e alça retangular. 

061-00757.01 etnográfico Arco Bororo

Arco circular de madeira escura e lisa, com desenhos 

geométricos em fibra vegetal com plumárias, corda de 

fibra vegetal trançado amarrado no ombro superior e 

inferior com acabamento envolto na madeira acima da 

empunhadura. 

061-00758 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda japonesa dourada, com orifício quadrangular 

central; com sujidade, desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de não identificado ; anverso com linhas 

oblíquas.(não identificado).Segundo Livro Tombo:"Duas 

Moedas do Japão do tempo dos Samurais cobre - valor 2 

Kanei - grandes sec/17".



061-00759 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda japonesa dourada, com orifício quadrangular 

central; com sujidade, desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de não identificado ; anverso com linhas 

oblíquas.(não identificado).Segundo Livro 

Tombo:"Moedas do Japão do tempo dos Samurais cobre 

- valor 2 Kanei - grandes sec/17".

061-00761.01 armamentos e munição Faca 

Arma portátil em metal, punho com placas em madeira 

fixados por parafusos, pomo em metal, guarda - mão 

com orifício, lâmina de fio único. Provida de bainha em 

metal com suporte para cinto.

061-00762 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com descrição 

datilografada na parte superior, escrita na parte inferior 

e perfurações nos cantos. Grupo de pessoas diante de 

habitação em construção. " Malocas dos índios 

"Xavantes, em construção, da Reserva de São Marcos.

061-00763 mobiliário Cadeira

Cadeira em madeira com 4 pés, encosto vazado e 

talhado, assento de palhinha.

061-00764 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1921). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

de 200 réis em níquel".

061-00765 mobiliário Cômoda

Cômoda em madeira escura, provido de 5 gavetas, 8 

puxadores, 5 fechaduras, 4 pés. Entalhes em ambas 

laterais.



061-00766 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perda de papel nas 

bordas, colada em papel com descrição , amarelamento 

e manchas. Grupo de pessoas perfiladas, ao centro 

homem com indumentária religiosa e braços cruzados. 

Quadros ao fundo. "Imagem do Conselho do Museu no 

dia da inauguração no Edifício Marajoara, no dia 27 de 

março de 1968." Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" As pessoas 

perfiladas/identificadas por: da esquerda para direita: 

Pio de Almeida, Oscar Elias Bueno, Mitsue Maeda, Elza 

Melhado, Luis de Souza Leão,Vinícius Steim Campos, 

Itamar Simões, Promotor José Antonio Pereira Ribeiro, 

Monsenhor Afonso Hafner, profa.Nereide Terezinha Celli 

Mendonça, Nely Tovo, João Geraldo Iori, Nilo Cotuí e 

Candire".

061-00767 documento textual Lei Municipal nº 66

Texto datilografado sobre papel, instituindo a lei 

municipal nº 66 e o brasão de armas de Tupã.

061-00768 documento textual Lei Municipal 1137

Papel cartão datilografado, com a instituição da lei 

municipal nº 1.137 da cidade de Tupã de autoria do 

vereador Leandro Cunha.

061-00769 documento textual Diploma de honra e quadro

Diploma de honra em papel, oferecido ao município de 

Tupã pelo presidente da república, Sr.Juscelino 

Kubitschek e pela comissão consultiva de administração 

pública. Consta no livro de patrimônio:"Quadro com 

diploma conferido pelo Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal e a Revista "O Cruzeiro" 

Diploma de Honra por município de maior progresso em 

19/10/1956 assinado por Juscelino Kubstichek". 



061-00770 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda dourada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor não identificado; anverso com efígie 

masculina.(1963).Segundo Livro Tombo:Duas moedas 

da Thailandia de cobre 1 maior e 1 menor".

061-00771 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda dourada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor não identificado; anverso com efígie 

masculina.(1963).Segundo Livro Tombo: " Duas moedas 

da Thailandia de cobre 1 maior e 1 menor".

061-00772 numismática e medalhística Moeda do Egito

Moeda dourada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor ilegível; anverso com efígie de figura 

mitológica.(não identificada).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda do Egito-cobre".

061-00773 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda prateada, com borda ondulada, em bom estado 

de conservação; Reverso com valor de 10; anverso com 

elementos fitomorfos(1959). Segundo Livro Tombo:" 

Três moedas da Índia-10-1959/ 5-1957/ 2-1961 - 

níquel".

061-00774 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda quadrangular, prateada, em bom estado de 

conservação; Reverso com valor de 5; anverso com 

efígies zoomorfas(1957).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas da Índia-10-1959/ 5-1957/ 2-1961 - níquel".

061-00775 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda prateada, com borda ondulada em bom estado 

de conservação; Reverso com valor de 2. anverso com 

efígie da república(1961).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas da Índia-10-1959/ 5-1957/ 2-1961 - níquel".

061-00776 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 cents; anverso com efígie do rei 

George, the sixth(1949).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Hong Kong 2 de cobre tem cents- 1949- 1 de 

níquel fifty cents-1951".



061-00777 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 cents; anverso com efígie do rei 

George, the sixth(1949).Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Hong Kong 2 de cobre tem cents- 1949- 1 de 

níquel fifty cents-1951".

061-00778 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 cents; anverso com efígie do rei 

George, the sixth(1951). Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Hong Kong 2 de cobre tem cents- 1949- 1 de 

níquel fifty cents-1951".

061-00779 numismática e medalhística Moeda da China

Moeda dourada, em bom estado de conservação; No 

reverso o valor não consta; anverso com efígie de figura 

masculina(não identificado). Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas de Formosa China Nacionalista".

061-00780 numismática e medalhística Moeda da China

Moeda dourada, em bom estado de conservação; No 

reverso o valor não consta; anverso com efígie de figura 

masculina(não identificado). Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas de Formosa China Nacionalista".

061-00781 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 cents; anverso com efígie do rei 

George, the sixth(1950). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas de Hong Kong tem cents 1950 de cobre".

061-00782 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 cents; anverso com efígie do rei 

George, the sixth(1950). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas de Hong Kong tem cents 1950 de cobre".



061-00783 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 escudo. anverso com efígie 

Feminina(1931). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

de Portugal XX centavos cobre- 1963- 1 escudo níquel-

1931 ".

061-00784 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda acobreada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 cents; anverso com imagem de 

escudo(1963). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas de 

Portugal XX centavos cobre- 1963- 1 escudo níquel-1931 

".

061-00785 numismática e medalhística Moeda da Jordânia

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 Fils; anverso com uma 

coroa(1955). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas da 

Jordânia, 5 five fils de cobre 1955-20 twenty niquel - 

1949".

061-00786 numismática e medalhística Moeda da Jordânia

Moeda prateada, com sujidades. Reverso com valor de 

20 e anverso com círculo ao centro encimado por coroa 

real.(1949). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas da 

Jordânia, 5 five fils de cobre 1955-20 twenty niquel - 

1949".

061-00787 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com sujidades; Reverso com valor de 

2; anverso com efígie de figura masculina - 

Apaxmai(1957). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

da Grécia de níquel 2 apaxmai 1957- 50- 1954".

061-00788 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com sujidades e amassada; Reverso 

com valor de 50; anverso com efígie de figura masculina - 

Apaxmai(1954).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas da 

Grécia de níquel 2 apaxmai 1957- 50- 1954".



061-00789 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 25 piastres e anverso com imagem do cedro do 

Líbano (símbolo nacional)(1952).Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas do Líbano 25 piastres 1952 bronze 

alumínio 1952 - 5 piastres 1961".

061-00790 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 25 piastres e anverso com imagem do cedro do 

Líbano (símbolo nacional)(1952).Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas do Líbano 25 piastres 1952 bronze 

alumínio 1952 - 5 piastres 1961".

061-00791 numismática e medalhística Moeda da Áustria

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 Schilling; anverso com imagem de 3 flores - 

Schilling(1961). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

sendo uma da Áustria 1 schilling 1961 bronze alumínio -

10 grosgy alumínio 1949 e uma da Polônia".

061-00792 numismática e medalhística Moeda da Polônia

Moeda dourada, escurecida e com sujidade; Reverso 

com valor de 1 Schilling; anverso com imagem de 3 

flores - Schilling(1961). Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas sendo uma da Áustria 1 schilling 1961 bronze 

alumínio -10 grosgy alumínio 1949 e uma da Polônia".

061-00793 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda acobreada, oxidação e com sujidade; Reverso 

com valor de 1 cent; anverso com efígie de Abraham 

Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da 

America(1909).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Americana one cent EEUU cobre-1909".



061-00794 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda acobreada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 cent; anverso com efígie de Abraham Lincoln, 

16º presidente dos Estados Unidos da 

America(1964).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

americanas one cent EEUU cobre 1964-1954".

061-00795 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 5 

cents; anverso com efígie de Abraham Lincoln, 16º 

presidente dos Estados Unidos da 

America(1964).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

americanas one cent EEUU cobre 1964-1954".

061-00796 numismática e medalhística Moeda do México

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

peso; anverso com efígie de figura masculina com 

indumentária militar circunscrita por florão(1957). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda do México um peso 

1957 em níquel e prata".

061-00798 documento textual Levantamento

Documento em papel, PB, 16 páginas, relativo a um 

Levantamento Histórico Político-Administrativo do 

Município de Tupã do ano de 1939 a 1968.

061-00799 documento textual Documento

Documento com a Ata de Instalação da Agência do 

Correios e Telégrafos de tupã; 11p.

061-00802 documento textual Carteira de identidade

Capa em couro na tonalidade vermelha com as inscrição 

em dourado "ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, CARTEIRA 

DE IDENTIDADE, ESTADO DE SÃO PAULO" e brasão da 

Republica. Parte interna em papel, trazendo fotografia 

timbrada, assinatura e impressão digital de Luiz de 

Souza Leão.

061-00803 uso pessoal Porta-moedas

Porta moedas em couro com pontas arredondadas 

costurado com fio de algodão.



061-00804.01 uso pessoal Broche

Broche em metal, quadrangular, nas cores: dourado, 

preto, vermelho e branco; imagem de capacete militar; 

com alfinete e a inscrição: "VETERANOS 1932".

061-00804.02 uso pessoal Broche

Broche em metal, quadrangular, na cor vermelha; com a 

inscrição: "TUDO POR SÃO PAULO". Tema militar.

061-00805 documento textual Passaporte

Passaporte com capa na cor verde com as inscrições em 

dourado "N 375124 REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS 

DO BRASIL; PASSAPORTE, PASSEPORT"; Provido de 

uma foto em preto e branco de Luiz de Souza Leão.

061-00806 documento textual Passaporte

Passaporte com capa na cor verde com as inscrições em 

dourado "N 375124 REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS 

DO BRASIL; PASSAPORTE, PASSEPORT"; Provido de 

uma foto em preto e branco de Luiz de Souza Leão.

061-00807 documento textual Passaporte

Passaporte com capa na cor verde com as inscrições em 

dourado "N 094822 REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS 

DO BRASIL; PASSAPORTE, PASSEPORT"; Provido de 

uma foto em preto e branco de Luiz de Souza Leão.

061-00808 uso pessoal Cigarreira

Cigarreira em metal, formato retangular com tampa 

encaixante, face frontal com emblema comemorativo do 

cinqüentenário da Imigração Japonesa, face traseira 

com inscrição de nove kanjis.

061-00809 artes plásticas Pintura [Paisagem rural]

Tela à óleo, com cena rural; primeiro plano com 

Imagemde arbustos na tonalidade verde com cerca ao 

fundo no lado esquerdo, duas figuras femininas, uma 

adulta e uma infantil; carregando utensílios domésticos 

ao centro; Segundo plano com casa cercada por 

muro.Ao fundo céu azul.Sem moldura.



061-00810 Revolução 32 Pente com munição

Pente retangular em metal, para encaixe no cartucho da 

arma de fogo, provido de quatro projéteis de fúzil em 

metal, de formato alongado e ponta afilada,

061-00811 uso doméstico Chávena

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semicircular, com base plana, asa lateral vazada em 

posição vertical, com filete dourado; Bojo com orla 

superior e inferior na tonalidade dourada, decorada com 

pintura de brasão de Ribeirão Preto, encimado pela 

inscrição: "1º Centenário".

061-00813 uso doméstico Colher

Colher de prata com riscos em alto relevo na face 

superior contornando o cabo. Na base contornos em 

forma de semi-círculos.

061-00814 uso doméstico Garfo

Garfo de prata com um risco em alto relevo em ambas 

as faces, acompanhando o contorno a partir do cabo. Na 

parte de trás do cabo do garfo tem as iniciais "LSL" em 

letras góticas.

061-00815 maquinário e utensílios Prensa Molde Odontológico

Prensa para fundição metálica, para fabricação de 

moldes odontológicos, composto por base e corpo 

quadrangular, com molde; duas peças cilíndricas; 1 peça 

para fundir metal, com cabo em madeira, haste em 

metal e proximidade distal abaloada; Utilizada pelo

061-00816 maquinário e utensílios Prensa

Peça em metal com base plana, corpo em forma de arco 

transpassada por manivela sulcada em espiral, centro 

peça cilíndrica com moldes acionada por manivela.

061-00817.01 outros Caixa para moldes coroa dentária.

Caixa em madeira, com tampa e dobradiça de ferro, 

gaveteiro com divisórias em alumínio, suporte interno 

em madeira cravejado de pregos para encaixe de 144 

moldes de dentes em borracha para estampagem de 

coroas metálicas. Contém ainda, um cartão de 

apresentação .



061-00818 documento textual Autógrafo [Marechal Castelo Branco]

Folha em papel, com inscrição a mão em tinta preta 

"PARA O MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA. EM 23 DEZ 

64. M. CASTELO. BRANCO", no centro texto 

datilografado em preto, abaixo assinatura em azul; 

Autografo do Presidente Humberto de Alencar Castelo 

Branco ao Ministro das minas e energia.

061-00819 documento textual Certidão de cartório

Certidão de Cartório relativo à troca de terras por uma 

escrava; Folha em papel, texto datilografado na cor 

vermelha e azul, provido de carimbo e selo "ESTADO DE 

GOYAS, BRASIL, REIS 600 REIS".

061-00820 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação, desgaste e 

risco, com orifício quadrangular ao centro; Reverso liso - 

Kan Ei Tsu Ho(1671-1680) e anverso com inscrição "Kan 

Ei Tsu Ho (寛永通寳)"; Segundo Livro Tombo": Moeda 

Japonesa Kan-ei (NENGÕ)tempo dos Samurais".

061-00821 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1 sen; anverso figura de arranjo fitomorfo 

encimado e finalizado por 7 kanjis "TAISHO ANO 10" - 

Taisho(1921).Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Taisho 1921".

061-00822 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 5 ; anverso com figura de arranjo fitomorfo 

encimado e finalizado por 7 kanjis "TAISHO ANO 8" - 

Taisho(1919).Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Taisho 1919-5 rin".

061-00823 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com orificio central, sujidade, oxidação 

e riscos; Reverso com valor de 50 sen; anverso com 

figura de arranjo fitomorfo - Showa(1886). Segundo 

Livro Tombo:" Moeda Japonesa Showa Prata ( 1926- 

1989)".



061-00824 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com riscos, desgastes, oxidação e 

sujidade; valor de 10 yen; anverso com imagem de 

templo japonês e inscrição de 5 kanjis "JAPÃO, 10 YEN" - 

Showa(1960). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

10 ien cobre 1959".

061-00825 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, retangular, com oxidação; anverso 

com inscrição de 5 símbolos em "Kanji" orlado por 

círculos - Ansei(1854-1860). Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas japonesas de Prata do Tempo do Império 

Shugin (ANSEI)".

061-00826 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, retangular, oxidada; anverso com 

inscrição de 5 símbolos em "Kanji" orlado por círculos - 

Ansei(1854-1860). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas japonesas de Prata do Tempo do Império 

Shugin (ANSEI)".

061-00827 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada,com oxidação; Reverso com valor de 

10 Yen; anverso com imagem de palácio - Showa(não 

identificado). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Showa de cobre de 1965". 

061-00830 uso doméstico Esteira Japonesa

Série horizontal de filetes de bambu, unidos entre si por 

15 linhas verticais de costura de algodão, extremidades 

com rolete de bambu; Extremidade superior com cordel 

de algodão e roldana. Utilizada possivelmente como 

divisória interna.

061-00831 numismática e medalhística Moeda Japão

Moeda acobreada,com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com figura de 

arranjo fitomorfo encimado por 3 kanjis, baixo 4 kanjis - 

Showa(1926-1989). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

taisho 1 sem de cobre ano 1919 japonesa".



061-00833 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com risco, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 5; anverso figura de arranjo 

fitomorfo encimado e finalizado por 7 kanjis "TAISHO 

ANO 6" - Taisho(1917). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

japonesa Taisho 1 sem de cobre- 1918".

061-00834 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com arranjo 

fitomorfo - Taisho(1920). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

japonesa Showa 1 sem de cobre-1920".

061-00835 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; anverso orlado por ranhuras com guirlanda de 

elementos fitomorfos e florais, ao centro inscrição de 2 

kanjis "1 Sen" circunscrito por duas linhas. valor de 1 

Sen; Reverso orlado com ranhuras, ao centro figura de 

arranjo fitomorfo encimado por 3 Kanjis,"abaixo 4 

Kanjis"Taisho ano 6"(1917). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda japonesa Taisho 1 sen de cobre-1917".

061-00836 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com figura de 

arranjo fitomorfo encimado por inscrição de 3 kanjis 

"JAPÃO", abaixo inscrição de 4 kanjis "TAISHO ANO 13" - 

Taisho(1924). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

japonesas Taisho 1 sen de cobre ano 1923".



061-00837 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com figura de 

arranjo fitomorfo encimado por inscrição de 3 kanjis 

"JAPÃO", abaixo inscrição de 4 kanjis "TAISHO ANO 13" - 

Taisho(1924). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

japonesas Taisho 1 sen de cobre ano 1923".

061-00838 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidades, resquícios de cola e 

celulose; Reverso com valor de "1 Sen"; anverso com 

figura de pássaro e inscrição de 7 Kanjis aparentes - 

Showa(1938).Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Showa 1 sem de alumínio 1939".

061-00839 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade e oxidada; Reverso 

com valor de 1/2 Sen; anverso com inscrição de 8 Kanjis 

"JAPÃO, MEIJI ANO 18", ao centro figura de dragão 

circunscrito por pontos - Meiji(1885). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda japonesa Taisho 1/2 sem de cobre 

1874".

061-00840 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com riscos, oxidada, desgaste e 

sujidade; Reverso com valor de 1/2 Sen; anverso com 

figura de dragão circunscrito por pontos circulares e 

inscrição de 8 Kanjis "JAPÃO; MEIJI ANO 14"; - 

Meiji(1880). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

"Meiji" 1/2 sen de cobre 1874".

061-00841 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com risco, sujidades e desgaste; 

Reverso com valor de 1/2 Sen; anverso com figura de 

dragão circunscrito por pontos circulares e inscrição de 6 

Kanjis aparentes - Meiji(1867-1912. Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa "Meiji" 1/2 sen de cobre".



061-00842 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com risco, sujidades e desgaste; 

Reverso com valor de 1/2 Sen; anverso com figura de 

dragão circunscrito por pontos circulares e inscrição de 8 

Kanjis aparentes - Meiji(1867-1912. Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa "Meiji" 1/2 sen de cobre".

061-00843 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com risco, sujidades e desgaste; 

Reverso com valor de 1/2 Sen; anverso com figura de 

dragão circunscrito por pontos circulares e inscrição de 8 

Kanjis aparentes - Meiji(1867-1912). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa "Meiji" 1/2 sen de cobre".

061-00844 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, risco e desgaste; 

Reverso valor de 1/2 Sen; anverso com figura de dragão 

circunscrito por pontos circulares e inscrição de 8 Kanjis 

"JAPÃO; MEIJI ANO" - Meiji(1867-1912). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa "Meiji" 1/2 sen de cobre".

061-00845 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com desgaste, riscos e sujidade; 

Reverso com valor de 1/2 Sen; anverso com figura de 

dragão circunscrito por pontos circulares e inscrição de 7 

Kanjis "JAPÃO; MEIJI ANO 7" - Meiji(1873). Segundo 

Livro Tombo:"Moeda Japonesa "Meiji" 1/2 sen de 

cobre".

061-00846 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, co desgaste, risco e sujidade; 

Reverso com valor de 1/2 Sen; anverso com inscrição de 

7 Kanjis aparente "MEIJI, ANO 6" e "1/2 Se n", ao centro 

figura de dragão mitológico circunscrito por pontos 

circulares - Meiji(1873). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Japonesa"SHOWA" 1/2 sen de cobre".



061-00847 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

100 Yen; anverso com símbolo dos jogos olímpicos de 

Tókio em 1964; - Showa(1964).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa Showa 100 ien de 1964 de 

níquel".

061-00848 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com arranjo 

fitomorfo - Showa(não identificado). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Japonesa Taisho 1 sem de cobre 1922".

061-00849 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 Yen; anverso com figura de broto de ramo 

fitomorfo e inscrição de 5 Kanjis "JAPÃO, 1 YEN" - 

Showa(1926-1989). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas japonesas showa 1 sem de alumínio-1944".

061-00850 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 1 Yen; anverso com figura de broto de 

ramo fitomorfo e inscrição de 5 Kanjis "JAPÃO, 1 YEN" - 

Showa(1926-1989).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas japonesas showa 1 sem de alumínio-1944".

061-00851 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada com risco mas em bom estado de 

conservação; Reverso com valor de 1 Yen; anverso com 

figura de broto de ramo fitomorfo e inscrição de 5 Kanjis 

"JAPÃO, 1 YEN" - Showa(1926-1989). Segundo Livro 

Tombo:" Três moedas japonesas showa 1 sem de 

alumínio-1944".



061-00852 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidades, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 1/2 Sen; anverso com figura 

mitológica de dragão circunscrito por pontos circulares e 

inscrição de 8 Kanjis "JAPÃO; MEIJI ANO 10"; - 

Meiji(1877). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Meiji 1/2 sen cobre 1822".

061-00853 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com riscos, sujidade e desgaste; 

Reverso com valor de 5 Sen; anverso com figura 

estilizada de dragão - Meiji(1875). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa Meiji 5 sem cobre 1944".

061-00854 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com risco, desgaste e sujidade; 

Reverso com valor de 2 Sen; anverso com figura de 

crisântemo - Meiji(1889).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Japonesa Meiji 2 sem - cobre - 1877".

061-00855 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 2 Sen; anverso com inscrição de 7 

Kanjis "MEIJI, ANO 10" e "2 Sen", ao centro figura de 

dragão mitológico circunscrito por linha - Meiji(1877). 

Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa Meiji 2 sen- 

cobre 1875".

061-00856 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 1/2 Sen; anverso com inscrição de 

7 Kanjis "MEIJI, ANO 12" e "1/2Sen", ao centro figura de 

dragão mitológico circunscrito por linha - Meiji(1875). 

Segundo Livro Tombo:" :"Moeda Japonesa Meiji 1/2 sen- 

cobre 1873".



061-00857 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com figura 

mitológica de dragão ao centro - Meiji(1867-1912). 

Segundo Livro Tombo:" :"Moeda Japonesa Meiji 1/2 sen- 

cobre 1877".

061-00858 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com desgaste, riscos e sujidade; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com inscrição de 8 

Kanjis "MEIJI, ANO 19" e "1/2 Se n", ao centro figura de 

dragão mitológico circunscrito por pontos circulares - 

Meiji(1886). Segundo Livro Tombo:" :"Moeda Japonesa 

Meiji 1/2 sen- cobre 1900".

061-00859 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com riscos e sujidade; Reverso valor 

de 1/2 Sen; anverso com inscrição de 8 Kanjis "MEIJI, 

ANO 17" e "1/2 Se n", ao centro figura de dragão 

mitológico circunscrito por pontos circulares - 

Meiji(1884). Segundo Livro Tombo:" :"Moeda Japonesa 

Meiji 1/2 sen- cobre 1886".

061-00860 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com riscos e sujidades; Reverso com 

valor de 1/2 Sen; anverso com inscrição de 8 Kanjis 

"MEIJI, ANO 17" e "1/2 Se n", ao centro figura de 

dragão mitológico circunscrito por pontos circulares - 

Meiji(1884). Segundo Livro Tombo :"Moeda Japonesa 

Meiji 1/2 sen- cobre 1884".

061-00861 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 Yen; anverso com figura de broto de ramo 

fitomorfo e inscrição de 3 kanjis aparentes "1 YEN" - 

Showa(1957). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Meiji 10 sen- cobre - 1939".



061-00862 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 10 Sen; anverso com motivo floral ao centro, 

encimado por inscrição de 3 kanjis "JAPÃO", abaixo 

inscrição de 5 kanjis "SHOWA, ANO 16" - Showa(1941). 

Segundo Livro Tombo:" :"Moeda Japonesa Meiji 1 ien- 

alumínio 1957". 

061-00863 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda dourada, com sujidade e oxidação com orifício 

circular central; Reverso com valor de 5 yen; anverso 

com inscrições de 9 kanjis "JAPÃO; SHOWA ANO 28, e 

duas figuras fitomorfas - Showa(1953). Segundo Livro 

Tombo:Moeda Japonesa Showa 5 sem alumínio 1946".

061-00864 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 Yen; anverso com imagem de broto de ramo 

fitomorfo; Reverso com numeral 1 ao centro, com 

inscrição de 6 Kanjis "SHOWA, ANO 36" - Showa(1960). 

Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa Showa 1 ien 

alumínio- 1961".

061-00865 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 5 Yen; anverso com inscrição de 9 Kanjis 

"JAPÃO,SHOWA ANO 23 5 YEN", ao centro figura 

mitológica de uma ave circunscrita - 

Showa(1948).Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Showa 5 ien cobre - 1948".

061-00866 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com orificio central, sujidade e riscos; 

Reverso com valor de 50 sen; anverso com figura de 

arranjo fitomorfo - Showa(1974). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Japonesa Showa 50 sem cobre - 1946".



061-00867 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 50 Sen; anverso com numeral 50 ao 

centro, com ramos fitomorfos, circulo dentado, ladeada 

por 2 figuras zoomorfas, encimado por inscrição de 4 

kanjis "Japão", abaixo inscrição de 6 kanjis "SHOWA, 

ANO 21" - S(1946). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Japonesa Showa 50 Sen cobre - 1947".

061-00868 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 50 Sen; Reverso com numeral 50 

circunscrito ao centro, encimado por 3 kanjis "JAPÃO", 

baixo inscrição de 6 kanjis "SHOWA, ANO 22" - 

Showa(1947). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Showa 5 ien cobre - 1953".

061-00869 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade, bastante desgaste e 

oxidação; Reverso com valor de 1Sen; anverso com 

inscrição de 2 kanjis ao centro "JAPÃO" e 5 kanjis abaixo 

"SHOWA, ANO 19" - Showa(1944). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa Showa 10 Sem alumínio-

1941".

061-00870 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 10 Sen; anverso com motivo floral 

ao centro, encimado por inscrição de 3 kanjis "JAPÃO", 

abaixo inscrição de 5 kanjis "SHOWA, ANO 16" - 

Showa(1941). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Showa 1 Sen alumínio-1940".

061-00871 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, ovalada com orifício quadrangular ao 

centro, com sujidade; Reverso com valor de 100 mon; 

anverso com inscrição de 4 kanjis " TEMPO TSUHO" 

(1830-1844). Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Japonesas antigas sem valor , século 19".



061-00872 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, ovalada com orifício quadrangular ao 

centro, com sujidade; Reverso com valor de 100 mon; 

anverso com inscrição de 4 kanjis " TEMPO TSUHO" 

(1830-1844). Segundo Livro Tombo:"Três moedas 

Japonesas antigas sem valor século 19".

061-00873 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, ovalada com orifício quadrangular ao 

centro, com sujidade e oxidação; Reverso com valor de 

100 mon; anverso com inscrição de 4 kanjis " TEMPO 

TSUHO" (1830-1844). Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas Japonesas antigas sem valor século 19".

061-00874 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício quadrangular ao centro, 

oxidação e sujidade; Reverso com inscrição de 4 kanjis 

"Kan Ei BunKyu"; anverso com 12 linhas onduladas; 

BunKyu(1861-1864). Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas japonesas antigas Meiji-brin-kiu século 17".

061-00875 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício quadrangular ao centro, 

oxidação e sujidade; Reverso com inscrição de 4 kanjis 

"Kan Ei BunKyu"; anverso com 12 linhas onduladas; 

BunKyu(1861-1864). Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas japonesas antigas Meiji-brin-kiu século 17".

061-00876 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício quadrangular ao centro, 

oxidação, perda de parte, riscos, sujidade e empenada; 

Reverso com inscrição de 4 kanjis "Kan Ei BunKyu"; 

anverso com 12 linhas onduladas; BunKyu(1861-1864). 

Segundo Livro Tombo:"Três moedas japonesas antigas 

Meiji-brin-kiu século 17".



061-00877 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e riscos; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com inscrição de 9 

Kanjis "JAPÃO, MEIJI, ANO 33" e "1 Sen", ao centro 

figura de sol com raios, circunscrito por pontos circulares - 

Meiji(1900). Segundo Livro Tombo:" Moeda Japonesa 

Meiji 1 Sen cobre 1883".

061-00878 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 1 Sen; anverso com elemento alongado ao 

centro, encimado por inscrição de 3 kanjis "JAPÃO", 

abaixo inscrição de 5 kanjis "SHOWA, ANO 17" (1942). 

Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa Showa 10 Sen 

alumínio 1946".

061-00879 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

10 Sen; anverso com motivo floral ao centro, encimado 

por inscrição de 3 kanjis "JAPÃO", abaixo inscrição de 5 

kanjis "SHOWA, ANO 17"- Showa(1942). Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas japonesas Showa 1 Sem de 10 

Sen- 1942- alumínio".

061-00880 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 10 Sen; anverso com numeral 10 sobreposto 

sobre motivo floral ao centro, encimado por inscrição de 

4 kanjis "JAPÃO"; abaixo inscrição de 6 kanjis "SHOWA, 

ANO 12" - Showa(1937). Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas japonesas Showa 1 Sem de 10 Sen- 1942- 

alumínio".



061-00881 numismática e medalhística Moeda não encontrada.

Placa de metal; circular, em alumínio e bronze, com 

orifício circular central; valor de : 10 Sen; anverso com 

serie de círculos circunscrevendo figura floral, encimada 

por inscrição de 3 kanjis "JAPÃO", ladeada por dois 

elementos fitomorfos, abaixo ins( 

061-00882 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso valor de 1Sen; anverso orlado com ranhuras, ao 

centro figura de arranjo fitomorfo encimado e finalizado 

por 7 kanjis "SHOWA ANO 8" - Showa(1935). Segundo 

Livro Tombo:"Moeda Japonesa Showa 1 ien cobre 

1949".

061-00883 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com riscos, desgaste e muito 

oxidação; Reverso com valor de 1Sen; anverso com 

inscrição de 2 kanjis ao centro "JAPÃO" e 5 kanjis abaixo 

"SHOWA, ANO 19" - Showa(1944). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa Showa 1 ien alumínio 1962".

061-00884 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com figura de 

arranjo fitomorfo encimado e finalizado por 8 kanjis 

"JAPÃO,SHOWA ANO 12" - Showa(1937). Segundo 

Livro Tombo:"Moeda Japonesa Showa 1 ien cobre 

1948".

061-00885 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações nos 

cantos e amarelamento. Homem agachado, segurando 

arma. " Imagem de Tobias Rodrigues, ajoelhado 

trajando farda da Revolução Constitucionalista de 1932, 

segurando arma;"



061-00886 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perfurações nos cantos e etiqueta colada na parte 

inferior. Grupo de homens e mulheres fantasiadas diante 

de edificação. "Grupo pertencentes a bloco de carnaval, 

do lado esquerdo homem com roupa de banda e 

instrumento musical, ao fundo crianças e casa branca 

com janela em arco, do Sr. Julio Rodrigues; 1ª Carnaval.

061-00887 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1913). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de prata 2000 réis 3ºTipo Novo Padrão 

Monetário(Estrelas Soltas) Brasil trata-se do último tipo 

de cunhagem. série 1913-prata".

061-00888 equipamento industrializado Relógio de parede

Relógio com caixa em madeira, marca Seikosha 

Regulator. Caixa retangular, com base inferior triangular, 

ao centro, porta em vidro com chave e pêndulos em 

metal. Parte superior em polígono de 8 lados, e maquina 

com fundo branco. Parte traseira com inscrições de 

punho.

061-00889 cultura popular Escultura

Escultura em madeira representando o Deus da Sorte, 

base triangular plana, figura talhada em suporte 

retangular fixado a base retangular por um prego, 

entalhe tematizando indumentária típica japonesa braço 

direito levantado segurando utensílio.

061-00890 cultura popular Escultura

Figura zoomorfa representando o "Bicho Tanubi" em 

papel marchê; provida de chapéu pintado na cor preta.

061-00891 maquinário e utensílios Colher de pedreiro

Ferramenta em ferro, base triangular com ponta plana, 

cabo com empunhadura em madeira.



061-00892 cultura popular Imagem sacra em madeira

Imagem masculina esculpida em madeira, de pé, sobre 

base em pilastra octogonal em dois níveis. Pés 

descalços, pernas aparentes, perda direita inclinada 

levemente para direita. Imagem veste túnica, manto, 

gola em v; Ausência dos dois braços; 

061-00893 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 1 Yen; anverso com imagem de broto de ramo 

fitomorfo ao centro, encimado por inscrição de 3 Kanjis 

"JAPÃO", abaixo inscrição de 2 Kanjis "1 Yen"; Reverso 

com numeral 1 ao centro, sobreposto por 2 

círculo(1964). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Showa 1 ien alumínio 1956".

061-00894 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com sujidades, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 10 yen; anverso inscrição de 5 

kanjis "JAPÃO, 10 YEN" adornados por guirlandas 

fitomorfas, ao centro templo japonês. Reverso com 

numeral 10 ao centro ladeado por ramos e inscrição de 6 

kajis"SHOWA, ANO 38"(1963). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa Showa 10 ien alumínio 1941".

061-00895 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 Sen; anverso com figura de 

arranjo fitomorfo encimado e finalizado por 8 kanjis 

"JAPÃO, TAISHO ANO 12" - Taisho(1923). Segundo 

Livro Tombo:"Moeda Japonesa Taisho 1 Sem cobre 

1922".

061-00896 uso doméstico Chaleira

Chaleira de aço japonesa, apresenta bico, alça e tampa; 

provida de base triangular, com pés e hastes torneadas 

e circulo central.



061-00899 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula Boliviana com amarelamento, marcas de dobras 

e perda de papel; Reverso com valor de 1 boliviano; 

anverso com efígie de Simón Bolivar - Bolivianos. 

Segundo Livro Tombo:"Papel Moeda Boliviano- 1928 

série R-16-031931".

061-00900 numismática e medalhística Cédula do Japao

Cédula Japonesa, com amarelamento, marcas de dobras 

e perda de papel; Reverso com valor de 50 yens; 

anverso com figura de montanha - Iens. Segundo Livro 

Tombo:"Um papel moeda Japones de 50 iens nº 481".

061-00901 maquinário e utensílios Garfo agrícola

Ferramenta agrícola, em metal, com 4 dentes e anel 

para encaixe de cabo.

061-00902 maquinário e utensílios Indicador de temperatura

Peça em metal, base cilíndrica plana, com metade 

superior sulcada em hélice, provida de rosca hexagonal, 

seguido por disco horizontal, encimado por disco vertical, 

com parte central em vidro, fixada ao disco por 8 

parafusos; na parte interna bulbo de vidr

061-00903 maquinário e utensílios Indicador de temperatura

Peça em metal, base cilíndrica cônica, com metade 

superior sulcada em hélice, provida de rosca hexagonal, 

seguido por disco horizontal, encimado por disco vertical, 

com parte central em vidro, fixada ao disco por 8 

parafusos; na parte interna bulbo móvel.



061-00904 etnográfico Cabeça reduzida índios Jivaros

Cabeça humana, dos índios jivaros, reduzida, provida de 

cabelos longos na cor preta; desprovida de crânio. 

Informação retirada de uma publicação, Folha do Povo 

31/03/1968: "É uma cabeça de um índio peruano 

reduzida e mumificada através de processo só conhecido 

por certa tribo dos índios daquele país. Foi doada pelo 

doutor Egon Falkenberg, ex-campeão sul americano de 

arremesso, que a ganhou de presente quando em uma 

competição e ofereceu ao professor Vinícius Stein 

Campos em 1968". 

061-00905 equipamento industrializado Máquina de Costura

Máquina de costura, em metal pintado de preto, sobre 

suporte plano retangular de madeira, numa das 

extremidades engrenagem acionada por manivela. 

Placa metálica com inscrições em alto relevo "SNBC". Nº 

de série 574250 com desenhos fitomorfos na cor prata.

061-00906.01 objeto de culto Aparato religioso

Peça retangular, suporte duplo de papelão, unidos entre 

si por costura de linha de algodão; face frontal em tecido 

na cor branca com estofamento com elementos 

fitomorfos e florais, aplique de tecido prateado com fios 

dourados em forma de cruz grega.

061-00906.02 objeto de culto Estola de 2 pontas

Faixa em tecido na cor bege, estofamento com 

desenhos fitomorfos, bordado fitomorfo nas cores 

dourado, roxo, vermelho, rosa, orla em tecido costurado 

com costura; extremidades trapezoidal, com cruz ao 

centro e motivos fitomorfos bordados nas cores verde.



061-00906.03 objeto de culto Casula Sacerdotal

Veste própria do Sacerdote durante as ações sagradas, 

usada sobre a Alva e a estola; frente recortada, costas e 

frente arredondadas nos cantos inferiores; Corpo em 

tecido bege, estofamento com bordado dourado de 

motivos fitomorfos e bordados florais nas costas.

061-00908 documento textual Certidão

Certidão do registro de nascimento de Lavínio, irmão de 

Lampião; Folha em papel almaço, com inscrição a mão 

em tinta azul, provido de dois selos e 3 carimbos.

061-00909 documento textual Certidão do registro

Certidão do registro de nascimento de Antônio, irmão de 

Lampião; Folha em papel almaço, com inscrição a mão 

em tinta azul, provido de dois selos e 3 carimbos.

061-00910 documento textual Certidão

Certidão do registro de nascimento de Lampião; Folha 

em papel almaço, com inscrição a mão em tinta azul, 

provido de dois selos e 3 carimbos.

061-00911 etnográfico Licocó em Cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo; posição corporal 

sentada com membros inferiores retos; Tronco com 

orifício central representando o umbigo; Presença de 

mamas; Braços arqueados segurando tigela apoiada 

sobre as pernas.

061-00912 documento textual Convite de baile

Convite para baile denominado "Vitória da Democracia; 

Tupã", contém uma fotografia na parte interna com 

imagem de grupo de pessoas com uniformes esportivos.



061-00913 numismática e medalhística Moeda do Reino Unido

Moeda dourada, em bom estado de conservação, em 

ouro; Reverso com valor de 1 Sovereign; anverso com a 

efígie do Rei Edward VII (1841-1910), com a inscrição 

"EDWARDVS VII D:G:BRITT:OMN:REX F: D: IND: IMP: 

(Edward, by Grace of God, King of all the Britons, 

Defender os the Faith, Empror of India)(1910). Segundo 

Livro Tombo:"Libra esterlina de ouro doada pelos 

rotarianos de Tupã".

061-00914 numismática e medalhística Cédula do Japao

Cédula Japonesa, com amarelamento, marcas de dobras 

e perda de papel; Reverso com valor de 1 yen; anverso 

com efígie masculina. Segundo Livro Tombo:"Papel 

moeda do Japão de após guerra 1101312 - 1 Yen".

061-00916 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia, Preto e Branco, com perfurações, rasgo com 

perda de papel no canto superior direito e descrições 

datilografadas. Imagem de homens com indumentária 

militar, perfilados diante de edificação. "Grupo de de 

soldados enfileirados na frente do 8a. Cia III Batalhão 

5o. R.I., sediado em Tupã, em 1943. Inscrições 

datiloscritas acima da imagem e indicando os retratados. 

"

061-00917 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, na 

parte inferior danificações com retirada de etiqueta e 

amarelamento.Grupo de homens perfilados com 

indumentária militar. "militares em campo aberto; 

Batalhão do 3º ao 5º R.I."

061-00919 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda dourada com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 1/2 (half) dólar; anverso com efígie do 

Presidente Kenedy(1966). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda de 1/2 dólar e dois cents de prata- Half 

Dollar 1965".



061-00920 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício circular ao centro, 

sujidade e oxidação. Reverso com valor de 10 Sen; 

anverso guirlanda de linhas vultuosas com motivo floral 

ao centro, acima inscrição de 3 kanjis "JAPÃO", abaixo 5 

kanjis "TAISHO" - (1912-1926). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa Taisho 1 Sen de cobre 1910".

061-00921 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício circular ao centro, 

sujidade e oxidação. Reverso com valor de 5 Sen; 

anverso com motivo floral ao centro, acima inscrição de 

3 kanjis "JAPÃO", abaixo 5 kanjis "TAISHO, ANO 12" - 

Taisho(1923). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa 

Taisho 5 Sen de cobre - 1923".

061-00922 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício circular ao centro, 

sujidade e oxidação. Reverso com valor de 10 Sen; 

anverso com guirlanda de linhas vultuosas e motivo 

floral ao centro, acima inscrição de 3 kanjis "JAPÃO", 

abaixo 5 kanjis "TAISHO, ANO 11" - Taisho(1922). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda Japonesa 1 Sen 1923 de 

cobre".

061-00923 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 Sen; anverso com figura de sol com raios 

encimado por 3 kanjis "JAPÃO", 5 abaixo "TAISHO, ANO 

12", ao lado duas figuras florais, circunscrito por linha 

sugerindo motivo floral - Taisho(1923). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa Taisho 50 Sen prata 1913".



061-00925 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício circular central, sujidade 

e oxidada; Reverso com valor de 5 yen; anverso com 

inscrições de 9 kanjis "JAPÃO; SHOWA ANO" - 

Showa(1926-1989). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Japonesa Showa 5 ien cobre 1950".

061-00926 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 Yen; anverso com imagem de 

broto de ramo fitomorfo ao centro, encimado por 

inscrição de 3 Kanjis "JAPÃO", abaixo inscrição de 2 

Kanjis "1 Yen"- Showa(1964). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Japonesa Showa 1 ien alumínio 1964".

061-00927 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício circular central, sujidade 

e oxidação; Reverso com valor de 5 yen; anverso com 

inscrições de 9 kanjis "JAPÃO; SHOWA" - Showa(1926-

1989). Segundo Livro Tombo:"Moeda Japonesa Showa 

5 ien cobre- 1965".

061-00928 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1/4 dolar; anverso com efígie de 

George Washington, 1º presidente dos EUA(1966). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda Americana de quarter de 

Dollar- 1966".

061-00929 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação.Reverso 

com valor de 1cent; anverso com efígie de Abraham 

Lincoln, com inscrição "LIBERTY; IN GOD WE TRUST; 

1967" (1967). Segundo Libro Tombo:"Moeda Americana 

Di One cent de cobre- 1967".



061-00930 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 cents; anverso: efígie 

masculina segurando ramo de trigo(1921). Segundo 

Livro Tombo:" Moeda Italiana 20 cents 1921 de níquel - 

1921".

061-00931 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício central circular, sujidade 

e oxidação; Reverso com valor de 5 yens; anverso com 

inscrição com 8 kanjis ao longo do círculo - Showa(1951). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda Japonesa Showa 5 ien 

cobre-1951".

061-00932 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 10 pesos; anverso com efígie 

masculina, cabelos curtos(1968). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Uruguaia 10 Pesos cobre e bronze 1968- 

Efígie Antigas".

061-00933 numismática e medalhística Moeda da Venezuela

Moeda prateada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 12 e 1/2 centimos; anverso com 

imagem de Brasão com cavalo e duas figuras não 

identificadas, encimado por coroa com 7 estrelas(1948). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda Venezuelana 12 1/2 

centimos- 1948- níquel".

061-00934 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígies de 

D.Pedro II e de Epitácio Pessoa, sobrepostas. 

Comemorativa do 1º Centenário da Independência 

Réis(1822-1922). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 500 

réis bronze alumínio 1º Centenário da Independência 

1927".



061-00935 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos, desgaste e 

oxidação; Reverso com valor de 50 réis; anverso com 

efígie ou quaisquer outras inscrições ilegíveis em função 

do desgaste e oxidaçãodo metal - Réis(1918). Segundo 

Livro Tombo:" Moeda Bras/ de 50 réis níquel 3º Tipo - 

Republica- 1918".

061-00936 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 500 réis; anverso com efígies de D.Pedro II 

e de Epitácio Pessoa, sobrepostas. Comemorativa do 1º 

Centenário da Independência Réis(1822-1922). Segundo 

Livro Tombo:"Moeda Nacional de 500 réis bronze 

alumínio 1º Centenário da Independ~ENCIA 1822-1922".

061-00937 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com sujidade, amarelamento, marcas 

de dobra e perda de papel; Reverso com valor de 200 mil 

réis; anverso com efígie masculina - Réis. Segundo Livro 

Tombo:"Papel moeda brasileiro de 200 mil réis série 11ª 

nº 77666-Est.14ª".

061-00938 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula brasileira com amarelamento, marca de dobra e 

rasgos; Reverso com valor de 100 mil réis; anverso com 

efígie de Santos Dumont - Réis. Segundo Livro Tombo:" 

Papel moeda brasileiro de 100 mil réis - série 19ª nº 

015366".

061-00939 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula brasileira, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 20 mil réis; anverso com 

efígie masculina - Réis. Segundo Livro Tombo:" Papel 

moeda brasileiro de 20 mil réis - série 448 ª Estampa 16ª 

061108".



061-00940 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula brasileira, com marcas de dobra, amarelamento 

e orifícios; Reverso com valor de 20 mil réis; anverso 

com efígie de Arthur Bernardes - Réis. Segundo Livro 

Tombo:" Papel moeda de 20 mil réis. Estampa 2ª série 

19ª nº 0902 - 1923".

061-00941 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula brasileira, com amarelamento, marcas de 

dobras, rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 

50 mil réis; anverso com efígie de Xavier da Silveira - 

Réis. Segundo Livro Tombo:"Papel moeda Nacional de 

50 mil reis. Estampa 17ª série 70º a 065394".

061-00942 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula brasileira,com amarelamento, rasgos, marcas de 

dobras e perda de papel; Reverso com valor de 50 mil 

réis; anverso com efígie do Marquês de Olinda - Réis. 

Segundo Livro Tombo:"Papel moeda Nacional de 50 mil 

reis- Estampa 10ª 2º série nº 063001 ".

061-00943 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula barsileira, com amarelamento e marcas de 

dobra; Reverso com valor de 5 mil réis; anverso com 

efígie masculina - Réis. Segundo Livro Tombo:"Papel 

moeda Nacional de 5 mil réis 208ª Estampa 19ª nº 

045205 ".

061-00944 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula brasileira, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina; Reverso com figura de vitória-régia - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:"Papel moeda de 5 mil 

réis série 084 estampa 3ª nº 027355 ".

061-00945 uso doméstico Chaleira Japonesa

Chaleira em metal, base circular plana, bojo com quatro 

depressões, sendo a parte frontal com decoração em 

alto relevo de bambus e borboleta; provido de bico 

vertical, alça.



061-00946 uso doméstico Ferro de passar

Ferro de engomar em forma triangular, a carvão. Base 

principal com escotilha com tampa na parte traseira, em 

metal na tonalidade dourada. Base superior fixada à 

base principal por dobradiça, cabo em madeira na 

tonalidade cinza e boca do ferro aberta.

061-00947 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula brasileira, com amarelamento e marcas de 

dobra; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"Papel moeda brasileiro valor 5,00".

061-00948 uso pessoal Bengala

Bastão de madeira, extremidade inferior revestido por 

peça em borracha na cor preta, extremidade superior 

arqueada com terminação retangular plana

061-00949 uso doméstico Colher

Colher de prata com risco em alto relevo na face superior 

contornando o cabo, com desenho de leque aberto em 

alto relevo na base da face superior.

061-00950 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com riscos, sujidade e oxidação ; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie de 

Machado de Assis - Réis(1939). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda de 500 réis ano 1939-Série Brasileios Ilustres- 

Machado de Assis bronze alum.".

061-00951 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com figura 

feminina sentada, de perfil, voltada para a direita, mãos 

postas sobre as pernas e orlada por estrelas. 

Comemorativa do 1º Centenário da Independência 

Réis(1924). Segundo Livro Tombo:"Moeda de 500 réis 

ano 1924- bronze alumínio 1º Centenário da 

Independência do Brasil".



061-00952 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie do 

Regente Feijó - Réis(1936). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda de 500 réis ano 1936- bronze-alumínio 

Série Brasileiros Ilustres".

061-00953 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie do 

Regente Feijó - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda de 500 réis ano 1938-bronze alumínio Série 

Brasileiros Ilustres- Regente Feijó".

061-00954 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie do 

Regente Feijó - Réis(1936).Segundo Livro 

Tombo:"Moeda de 500 réis ano 1936-bronze- 

alumínio.Série Brasileiros Ilustres- Regente Feijó".

061-00955 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, e muita oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com efígie 

feminina, com cabelos ornados por ramo de louro - 

Réis(1913).Segundo Livro Tombo:" Moeda de prata de 

1000 réis de 1913- 3º Tipo da República(Estrelas Soltas) 

Prata".

061-00956 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com efígie 

feminina, com cabelos ornados por ramo de louro - 

Réis(1913). Segundio Livro Tombo:" Moeda de prata de 

1000 reis de 1913- 2ºTipo da República( Estrelas 

ligadas)".

061-00957 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie 

feminina, com cabelos ornados por ramo de louro - 

Réis(1913). Segundo Livro Tombo:" Moeda de prata de 

500 réis, 3º tipo 1913- Prata".



061-00958 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com risco, sujidade e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de D. 

Pedro II - Réis(1868). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas de 200 réis 3º Tipo Brasil Império- Prata- 

gravada- C.L.".

061-00960 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígies de 

D.Pedro II e de Epitácio Pessoa, sobrepostas - 

Comemorativa do 1º Centenário da Independência(1822-

1922). Segundo Livro Tombo:"Moeda de bronze 

alumínio de 500 réis- Proclamação da Independência-

1822-1922".

061-00961 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".

061-00962 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".



061-00963 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".

061-00964 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".

061-00965 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".

061-00966 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".



061-00967 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".

061-00968 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".

061-00969 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".

061-00970 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas de bronze alumínio de 50 

centavos novo - Padrão Monetário Valor Cruzeiros-

(1)1952 -(3)1945 -(2)1944 -(1)1947 -(1)1953 -(1)1946 - 

(1)1954 ".



061-00971 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa; Cruzeiro(1954). Segundo Livro Tombo:" 

Quatro moedas de bronze alumínio 20 centavos novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiros 1954-1953-1948-

1947-Ef. Rui Barbosa e Getúlio".

061-00972 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa; Cruzeiro(1954). Segundo Livro Tombo:" 

Quatro moedas de bronze alumínio 20 centavos novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiros 1954-1953-1948-

1947-Ef. Rui Barbosa e Getúlio".

061-00973 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa; Cruzeiro(1954). Segundo Livro Tombo:" 

Quatro moedas de bronze alumínio 20 centavos novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiros 1954-1953-1948-

1947-Ef. Rui Barbosa e Getúlio".

061-00974 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa; Cruzeiro(1954). Segundo Livro Tombo:" 

Quatro moedas de bronze alumínio 20 centavos novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiros 1954-1953-1948-

1947-Ef. Rui Barbosa e Getúlio".

061-00975 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1952). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda de 10 centavos 1952- novo Padrão 

Monetário Valor Cruzeiros Bronze-Alumínio-Ef.José 

Bonifácio".



061-00976 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1000 réis; anverso com figura feminina 

sentada, de perfil, voltada para a direita, mãos postas 

sobre as pernas; Comemorativa do 1º Centenário da 

Independência(1928). Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas de 1000 réis Série Comemorativa da 

Independência do Brasil-Bronze-alumínio-1928-1925-

1927".

061-00977 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1000 réis; anverso com figura feminina 

sentada, de perfil, voltada para a direita, mãos postas 

sobre as pernas; Comemorativa do 1º Centenário da 

Independência(1928). Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas de 1000 réis Série Comemorativa da 

Independência do Brasil-Bronze-alumínio-1928-1925-

1927".

061-00978 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1000 réis; anverso com figura feminina 

sentada, de perfil, voltada para a direita, mãos postas 

sobre as pernas; Comemorativa do 1º Centenário da 

Independência(1928). Segundo Livro Tombo:"Três 

moedas de 1000 réis Série Comemorativa da 

Independência do Brasil-Bronze-alumínio-1928-1925-

1927".

061-00979 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas de 

bronze aluminio-Novo Padrão monetário- Valor Cruz/1 

cruzeiro-1946-1952".



061-00980 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas de 

bronze aluminio-Novo Padrão monetário- Valor Cruz/1 

cruzeiro-1946-1952".

061-00981 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1950). Segundo Livro Tombo:" Três moedas de 

2 cruzeiros bronze alumínio Novo Padrão monetário 

Valor Cruzeiros(1950) (1943) (1953)".

061-00982 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1950). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas de 2 cruzeiros bronze alumínio Novo Padrão 

monetário Valor Cruzeiros(1950) (1943) (1953)".

061-00983 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1950). Segundo Livro Tombo:" Três moedas de 

2 cruzeiros bronze alumínio Novo Padrão monetário 

Valor Cruzeiros(1950) (1943) (1953)".

061-00984 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1 dollar; anverso com efígie feminina, com arco 

na cabeça onde aparece a inscrição "LIBERTY". (1885). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda dos E.E.U.U. One Dolar 

de 1885 (prata) ou (niquel)".



061-00985 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1/4 dollar; anverso com efígie de George 

Washington, 1º presidente dos EUA(1950). Segundo 

Livro Tombo:"Duas moedas dos EEUU- quarter dollar 

1950-1954- níquel".

061-00986 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1/4 dollar; anverso com efígie de George 

Washington, 1º presidente dos EUA(1950). Segundo 

Livro Tombo:"Duas moedas dos EEUU- quarter dollar 

1950-1954- níquel".

061-00987 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 5 cents; anverso com efígie de Thomas 

Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos da 

América e um dos autores da Declaração da 

Independência(1964). Segundo Livro Tombo:"Uma 

moeda dos EEUU five cents níquel-1964"..

061-00988 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1 dime (10 cents); anverso com efígie 

masculina(1964). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

dos EEUU one dine níquel-1964".

061-00989.01 armamentos e munição Facão

Arma portátil em metal, punho em material bicolor, 

guardamão curto e ovalado encimado por longa lâmina 

aguçada, provida de bainha em couro.

061-00990 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie masculina; Reverso com figura de vitória-régia - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:"Papel moeda Nacional 

de 5 cruzeiros série 028- Estampa 3-nº 021853".



061-00991 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie 

masculina; Reverso com figura de vitória-régia - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:"Papel moeda Nacional 

de 5 cruzeiros série 061 Estampa 3 nº 040926".

061-00992 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie do 

Marquês de Tamandaré - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"Papel moeda Nacional série 3279ª nº 094284. 

Valor recebido (um) 1 cruzeiro-".

061-00993 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"Papel moeda Nacional Estampa 2ª série 3047 ª 

nº 004361- Valor legal".

061-00994 numismática e medalhística Cédula da Áustria

Cédula da Áustria, com amarelamento, perda de 

estrutura, rasgos, perda de papel e marcas de dobras; 

Reverso com valor de 1000; anverso com efígie 

feminina. Segundo Livro Tombo:"Papel moeda austro-

hungaro 1000 tausend 42847- 2021- 1902".

061-00995 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula da Rússia, com amarelamento e marcas de 

dobra; Reverso com valor de 5; anverso com figura de 

brasão. Segundo Livro Tombo:"Papel moeda(austro 

hungaro) russo-Y6- 473- 1909".

061-00998 uso doméstico Prato

Prato comemorativo de porcelana de Limoges na cor 

branca, em formato de leque, com inscrições em 

dourado e pintura colorida de retrato e paisagem, com 

borda dourada.



061-00999 mobiliário Poltrona

poltrona de madeira e marchetaria, trabalhada. Sua 

base é composta por 4 pernas, seu assento é giratório e 

regulável tanto para cima quanto para baixo, tendo 

embaixo do mesmo uma mola, seu encosto é composto 

por 5 colunas de espessura fina na vertical e a

061-01000 numismática e medalhística Moeda da tália

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 lire; anverso com efígie do Rei 

Vittorio Emanuele III - Lire(1912). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Italiana de prata- 2 liras 1912".

061-01001 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 lire; anverso com efígie do Rei 

Vittorio Emanuele III - Lire(1940). Sergundo Livro 

Tombo:"Moeda Italiana de prata L.50 ou níquel".

061-01002 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com brasão imperial de globo 

terrestre com faixa transversal, circundado por estrelas, 

encimado por coroa, ladeado por faixas fitomorfas - 

Réis(1858). Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional de 

prata do Brasil Império 3º sistema monetário 2º tipo".

061-01003 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com Brasão Imperial de globo 

terrestre com faixa transversal, circundado por estrelas, 

encimado por coroa, ladeado por faixas fitomorfas - 

Réis(1887). Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

Nacionais Império do Brasil- níquel- 1887-1877-1888".



061-01004 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com brasão imperial de 

globo terrestre com faixa transversal, circundado por 

estrelas, encimado por coroa, ladeado por faixas 

fitomorfas - Réis(1877).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais Império do Brasil- níquel- 1887-1877-

1888".

061-01005 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste ; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com brasão imperial de 

globo terrestre com faixa transversal, circundado por 

estrelas, encimado por coroa, ladeado por faixas 

fitomorfas - Réis(1888).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais Império do Brasil- níquel- 1887-1877-

1888".

061-01006 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

valor de 50 réis ; anverso com efígie da República - 

Réis(1919). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional 

níquel 50 réis Brasil República 3º tipo 1919".

061-01008 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Placa de prata circular; valor facial: 1000 réis; anverso 

com efígie da República; - Réis

061-01009 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígie da República; 

Réis(1906). Segundo livro tombo:"Moeda de prata de 

1000 réis-Novo Padrão Monetário da República 1º Tipo 

1906 a 1912- X Gramas 1911".



061-01011 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie da República; 

Réis(1908). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas de 

prata 500 réis V gramas Novo Padrão Monetário da 

República 1º Tipo 1908-1907 ".

061-01012 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie da República; 

Réis(1907). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas de 

prata 500 réis V gramas Novo Padrão Monetário da 

República 1º Tipo 1908-1907 ".

061-01013 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 40 réis; anverso com efígie de D. Pedro II - 

Réis(1875). Segundo Livro Tombo:"Moeda de bronze 2ª 

série Brasil Império 1873-1880- 40 réis- 1875".

061-01014 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com cruzeiro do 

sul; Réis(1897). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 

Níquel 100 réis niquel 1º Tipo da República 1897".

061-01015 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com mapa do Brasil - 

Comemorativa do IV Centenário da Colonização do Brasil 

Réis - série vicentina - 1932. Segundo Livro 

Tombo:"Moeda de níquel 400 réis-Comemorativa do IV 

Centenário da Colonização do Brasil - série Vicentina".



061-01016 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 5 Pfennig; anverso com brasão de 

asas e motivos fitomorfos encimado por coroa. 

Pfennig(1916). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Alemã de 5 phening 1916".

061-01017 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 kon; anverso com figura 

masculina orlada por inscrição em russo - Kon(1899). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda Russa de 50 Kron 1899 - 

de prata".

061-01018 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor não identificado; anverso com efígie 

do rei Vittorio Emanuelle(1863). Segundo Livro Tombo:" 

Lira de prata 1863. Vitório Emanuele Itália".

061-01019 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação. Reverso 

com valor de 1 peseta; anverso com Brasão da 

Espanha(1944). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

espanhola - uma peseta de cobre - 1944".

061-01020 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e perda de 

material. Reverso com valor de valor de 1 kon; anverso 

com emblema fitomorfo - Kon(1913). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Russa de cobre 1 Koheuka 1913".

061-01021 numismática e medalhística Moeda da China

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

não identificado; anverso com elemento floral encimado 

por inscrição de 8 kanjis, abaixo inscrição de 4 kanjis(não 

identificado). Segundo Livro Tombo:"Moeda chinesa de 

níquel s/d".



061-01023 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação.; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

brasileira bronze - alumínio, Novo Padrão Monetário 

Valor Cruzeiro - 2 Cruz/1946".

061-01024 uso doméstico Chaleira Portuguesa

Chaleira em louça branca, recipiente para servir e 

guardar chá; base com pé circular orlada com filete na 

cor dourada; bojo com faixa na cor laranja bordas da 

faixa na cor preta, e dois filetes na cor dourada, 

apresenta duas efígies distintas da rainha Isabel - Rainha 

Santa.

061-01025 uso doméstico Manteigueira

Recipiente de louça para conter e servir manteiga, baixo, 

na cor branca, decorada com faixa horizontal na cor 

laranja, borda da faixa na cor preta, e filetes dourados, 

circunscrevendo o recipiente; provido de duas efigies 

distintas da Rainha Isabel, a Santa.

061-01026 outros Trança de Linho Fios de linho na tonalidade bege, trazido da Letônia.

061-01027 uso doméstico Toalha de mesa

Toalha de linho, cor branca, com bordado de motivos 

florais e fitomorfos nas cores verde, marrom, azul, 

amaelo e laranja; provido de borda em crochê.

061-01028 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula Brasileira, com marcas de dobras e 

amarelamento; Reverso com valor de 2 cruzeiros; 

anverso com efígie de Duque de Caxias - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:"Papel moeda de 2 cruzeiros 

velhos série 298 º - nº 022610 ".

061-01029 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula Argentina, com amarelamento e marca de 

dobra; Reverso com valor de 1 peso; anverso com efígie 

feminina. Segundo Livro Tombo:" Papel moeda 

argentino1 peso 1947-64639793C ".



061-01031 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, marcas de dobras, 

perda de papel e sinais de queima; Reverso com valor de 

50; anverso com efígie masculina. Segundo Livro 

Tombo:"Papel moeda russo 50 Pygyen AR 860768 - 

1899".

061-01032 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Rússia, com amarelamento e marcas de dobras; 

Reverso com valor de 250; anverso com brasão. 

Segundo Livro Tombo:"Papel moeda russo 250 Pylren 

1917".

061-01033 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula rússia, com amarelamento, marcas de dobras, 

perda de papel e rasgos; Reverso com valor de 25; 

anverso com brasão; Reverso com efígie masculina. 

Segundo Livro Tombo:" Papel moeda Russo 25 TM- 

188207 - 1909".

061-01034 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Rússia, com amarelamento e marca de dobra; 

Reverso com valor de 20; anverso com brasão. Segundo 

Livro Tombo:Papel moeda Russo ou Polonês 20 

Pygyen".

061-01035 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Rússia, com amarelamento e marcas de dobras; 

Reverso com valor de 40; anverso com brasão. Segundo 

Livro Tombo: Papel moeda russo ou Polonês - 40 

Pygyen".

061-01036 cultura popular Carro de boi em miniatura

Carro de boi em madeira, base espatular, orlada por 

roletes de madeira, provida de duas rodas com borda 

em metal e pontos circulares.

061-01037 cultura popular Chave de madeira

Chave em madeira pintada na cor cinza com inscrições 

manuscritas não identificadas.

061-01038 audiovisual Rolo de filme

Rolo negativo 35mm, documentário sobre Tupã. 

Eastman Kodak Company, EUA

061-01039 audiovisual Rolo de filme

Rolo negativo 35mm, documentário sobre Tupã. 

Eastman Kodak Company, EUA

061-01040 documento textual Livreto

Casa do Pequeno Lavrador - 

Programa de Assistência Social e 

Rural

Livreto em papel com 20 páginas referente ao Programa 

de Assistência Social da Casa do Pequeno Lavrador com 

dedicatória.



061-01041 documento textual Livreto

Casa do Pequeno Lavrador - 

Programa de Assistência Social e 

Rural

Livreto em papel com 20 páginas referente ao Programa 

de Assistência Social da Casa do Pequeno Lavrador com 

dedicatória.

061-01042 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com sujidade, manchas, 

marca de dobra e marcas de material aderido. Dois 

homens em pé atras de mesa, um de terno claro e outro 

de terno escuro segurando microfone, ladeados por seis 

homens sentados; Inauguração da Casa do pequeno 

Lavrador;

061-01043 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, sujidade, perda de papel 

no canto superior direito, escrita e perfurações. Grupo de 

homens sentados em cadeiras, um ao centro em pé, ao 

fundo três homens sentados atrás de mesa; Reunião dos 

Prefeitos no Laboratório de Análies da Casa do Pequeno 

lavrador 1948.

061-01044 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcas de dobras, perfurações e manchas, colada em 

papel com descrição datilografada. Grupo de homens 

em pé, reunidos, batendo palma, ao centro, cortando 

faixa inaugural; Inauguração da Casa do pequeno 

Lavrador;

061-01045 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento. 

Homem de frente (Afonso Hafner),com indumentária 

religiosa diante de 3 pessoas ajoelhadas diante de altar. 

Interior da Capela de São Pedro.

061-01046 fotografia Fotografia Preto e Branco [Afonso Hafner]

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Homem( Afonso Hafner) com 

indumentária religiosa diante de edificação religiosa. 

Capela de São Pedro.



061-01047 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

descrição , colado em papel com escrita, assinatura e 

carimbo. Casal sentado diante de 7 mulheres em pé. 

Formatura da 1.ª turma de alunas da Escola de Costura 

Santa Cecília. D. Cecília Tsuyako Horito Tupã 12.6.1948, 

ao fundo brandeira do Brasil.

061-01049 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, 

manchas, marcas de material aderido e perfurações. 

Homens sobre construção de ponte de madeira. 

Construção de ponte do rio Iacri na estrada de Penápolis, 

com 07 pessoas sobre a ponte.

061-01050 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas, rasgos, 

marcas de dobra e lateral superior com marcação de 

material aderido.imagem de quatorze homens e uma 

mulher sentados e quatro homens de pé.

061-01051 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas e marcas 

de retirada de material aderido. Grupo de pessoas 

perfiladas em indumentária militar na cor branco, e à 

esquerda homem com indumentária religiosa na cor 

preto. Desfile dos alunos do Ginásio Dom Bosco.

061-01052 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco banda, com sujidade, 

marcas de dobras e etiqueta colada na parte inferior. 

Imagem panorâmica de pessoas enfileiradas em via 

pública. Banda marcial em trajes brancos do Colégio 

Dom Bosco em desfile em via pública, homenagem ao 

Pref. Alonso C. Braga.

061-01053 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, amarelada e com 

perfurações. Vista panorâmica de via pública. Antiga 

ponte da Avenida Tamoios em 1948.



061-01054 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas perfuradas, 

rasgos, perfurações e perda de papel.Grupo de pessoas 

em trajes brancos com bicicletas; Desfile dos alunos do 

Colégio D. Bosco em 1948.

061-01055 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas, borda 

rasgada e perfurações. Grupo de mulheres com saias, 

camisa branca e gravata, perfiladas em desfile em via 

pública; Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Tupã 

(Congregação Salesiana). Desfile em homenagem ao Sr. 

Alonso Carvalho Braga 1948.

061-01056 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

escrita e perfurações. Grupo de homens perfilados 

trajando terno, ao centro e ao fundo duas bandeiras, 

uma do Brasil e uma do estado de São Paulo, acima na 

parede 9 troféus e uma bandeira do Ouro Branco Futebol 

Club de Tupã; Sede do Ouro Branco Futebol Clube.

061-01057 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

etiqueta com descrição datilografada coladana parte 

inferior, perda de papel no canto superior direito e 

esquerdo e escrita. Grupo de homens perfilados diante 

entrada de edifício.Imagem do primeiro prefeito eleito 

de Tupã Arthur Fernandes da C. Santos e seus oito 

funcionários da prefeitura Municipal de Tupã. Todos 

trajando terno.

061-01058 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas, 

perfurações e material aderido. Grupo de catorze 

homens e uma mulher reunidos em torno de mesa sobre 

a qual estão várias garrafas.



061-01059 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas, perfuração 

e material aderido. Imagem de motocicletas em 

primeiro plano, no lado direito automóvel parado, do 

lado esquerdo ao fundo pessoas em cima de caminhão; 

Inauguração do 1º aeroporto de Tupã em 1949, 

administração Alonso Carvalho Braga.

061-01060 documento textual Diploma

Diploma de Honra da Casa dos Velhos a Alonso de 

Carvalho Braga.

061-01061 documento textual Diploma

Diploma retangular em papel, do Capacete de Aço 

oferecido ao sr. Alonso de Carvalho Braga pelo sr. 

Eleutherio Brum Ferlich, comandante geral do exército.

061-01062 outros Estribo

Estribo em metal, tipo caçamba, em forma de chinela, 

com orificio circular na parte inferior do solado; 

apresenta dois apliques laterais em metal com 

terminações circulares e orifícios, rebitados, com 

decoração fitomorfa nas extremidades inferiores; pont

061-01063 outros Estribo

Estribo em metal, tipo caçamba, em forma de chinela, 

com orificio circular na parte inferior do solado; 

apresenta dois apliques laterais em metal, rebitados, 

com decoração fitomorfa nas extremidades inferiores; 

ponta do estribo quadrangular e levemente inclinada.

061-01064 outros Estribo

Estribo em metal, em forma de chinela; extremidade 

para encaixe em formato cônico, com face exterior 

decorada por composição fitomorfa; provido de alça em 

arco, com laterais adornadas por ramos em alto relevo; 

encimada por faixa em couro dobrada sobre si.



061-01065 uso pessoal Relógio de bolso

relógio de bolso em metal com botão para ajuste de 

horas na sua parte superior junto com argola para 

segurar. Papel de fundo branco com números 

adesivados. Ponteiros finos e trabalhados

061-01066 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada com sujidade. Reverso com valor de 50 

centimos; anverso com inscrição "PAZ Y 

JUSTIÇA"(1951). Segundo Livro Tombo:"Moeda de 50 

centimos do Paraguai 1951- cobre".

061-01067 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação, 

Reverso com valor de 50 L; anverso com efígie da 

República - Lira(1955). Segundo Livro Tombo:"Moeda de 

50 centavos de Lira Marca R.Níquel".

061-01068 uso doméstico Panela Japonesa

Panela em metal, para cozer arroz, formato cilíndrico, 

base côncava, bojo com aba circular; provido de duas 

argolas laterais para fixação de alça.

061-01069 uso doméstico Ferro de passar

Utensílio em ferro, formato triangular; Base principal 

provido escotilha com tampa na parte traseira; parte 

superior fixada por dobradiça na parte traseira e um 

prego na parte frontal, cabo em madeira com guarda-

mão fechado decorado por motivos fitomorfos.

061-01070 uso doméstico Ferro de passar

Utensílio em ferro, formato triangular; Base principal 

provido escotilha com tampa na parte traseira com 

inscrição "4"; parte superior fixada por dobradiça na 

parte traseira e um prego na parte frontal, cabo em 

madeira com guarda-mão fechado, boca aberta.

061-01072 maquinário e utensílios Moedor de café

Peça portátil em metal, base quandrangular, com dois 

suportes vazados nas laterais para dois parafusos com 

corpo inferior semi circular e corpo superior com arco e 

manivela.



061-01073 maquinário e utensílios Picareta

Peça em metal com base oval vazada com duas pontas 

laterais.

061-01074 maquinário e utensílios Machado

Ferramenta em metal, lâmina semi circular, 

extremidade proximal vazada para encaixe de cabo.

061-01075 outros Estribo

Estribo em metal, fomato semicircular; laterais ornadas 

por figuras fitomorfas; encimada por alça retangular.

061-01076 outros Estribo

Estribo em metal, fomato semicircular; laterais ornadas 

por efigie de figura indigena; encimada por alça 

retangular.

061-01077 outros Estribo

Estribo em metal, fomato semicircular; laterais ornadas 

por efigie de figura indigena; encimada por alça 

retangular.

061-01078 maquinário e utensílios Lampião

Lampião à querosene, em metal, base circular plana, 

formato retangular vazado, com suporte para peça 

piriforme em vidro. Parte superior com inscrição 

"TUPAN". Provido de alça.

061-01079 outros Estribo

Estribo em metal, fomato semicircular; laterais ornadas 

por efigie de figura indigena; encimada por alça 

retangular.

061-01080 histórico Placa comemorativa

Placa circular em madeira com bordas onduladas, 

ladeada por duas presilias em ferro e encimada por 

presilha em ferro. Ao centro efigie em gesso de figura 

antropomorfa índigena nas cores preta, dourada, 

marrom, vermelho e amarelo.

061-01081 outros Homem e mulher (japoneses) em miniatura. [Japonesas]

Boneco em madeira. Boneca em madeira, figura 

antopomorfa femina, base circular plana, corpo globular 

com pintura tematizado indumentaria tradicional 

japonesa nas cores vermelho, preto, verde, amarelo, 

rosa, azul e branco; cabeça globular com parte superior 

móvel.

061-01082 indumentária Chapéu Palheta

Chapéu em palha trançada clara com tecido marrom ao 

redor



061-01083.01 etnográfico Arco em miniatura

Arco retangular em madeira, revestido por trançado de 

tala de fibra vegetal nas cores marrom e vermelha, 

provido de corda em fibra vegetal entralaçada fixada ao 

ombro inferior mediante um nó e envolta no ombro 

superior; ombros rombudos.

061-01089.01 armamentos e munição Arma de fogo

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

fixadas por parafuso, com entalhe de série de linhas 

horizontais; terminação arredondada; provida de um 

gatilho superior; corpo retangular, um cão flexível, maça 

de mira, um cano longo finalizado por ponto de 

mira.Provido de estojo em couro escuro.

061-01090 Revolução 32 Capacete

Capacete circular da revolução de 32 de metal pintado 

na cor verde com renda de couro na parte interior do 

capacete.

061-01091 documento visual Mapa Estado de São Paulo

Mapa do estado de São Paulo colorido impreso em papel 

de cor bege.

061-01092 uso doméstico Tigela

Louça inglesa em porcelana branca, retangular, 

octagonal usado para a confecção, conservação e 

consumo de alimentos; Covo com pintura decorativa do 

Brasão de Morenos, nas tonalidades azul, vermelho e 

dourado.

061-01093 numismática e medalhística Cédula da Alemanha

Cédula Alemã, com amarelamento, marcas de dobras, 

perda de papel e rasgos; Reverso com valor de 1000 

mark; anverso com brasão ladeado por duas figuras 

femininas. Segundo Livro Tombo:"Papel moeda alemão 

de 1000 Marcos N.R. 9586593-M.1910".

061-01094 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula Paraguaia, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 guaranies; anverso com 

efígie do General José E. Diaz - Guaranies. Segundo Livro 

Tombo:" Papel moeda de cinco Guaranies A 6621649".



061-01095 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedro 

II e Epitacio Pessoal, sobrepostas - Réis 1º Centenário da 

Independência(1982-1922). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda nacional de 1000 réis 1º Centenário da 

Independência bronze alumínio - D.Pedro I - Epitácio 

Pessoa".

061-01096 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa 

do Brasil - cruzeiro(1965). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 20 cruzeiros - 4º Tipo - 1965".

061-01097 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

cruzeiro(1949). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional 

de 2 cruzeiros bronze alumínio. Novo Padrão Monetário- 

Valor Cruzeiros - 1949".

061-01098 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula Paraguaia, com amarelamento e marca de 

dobra; Reverso com valor de 1 guarani; anverso com 

imagem de palácio - Guaranies. Segundo Livro 

Tombo:"Papel moeda 1 guarani - Série A-nº 1191579 

série a".

061-01099 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação.; Reverso 

com valor de 1 peseta; anverso com efígie de Francisco 

Franco Caudillo(1947). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Espanhola de cobre-uma peseta-1947".

061-01100 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1 L; anverso com efígie do Rei Vittorio 

Emanuelle II - Lira(1863). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda italiana de 10 cent- Vitorio Emanuelle- II- 1863 - 

LI- Prata".



061-01101 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e manchas; Reverso com valor de 1 mil réis; anverso 

com efígie de Campos Salles - Réis. Segundo Livro 

Tombo:" Papel moeda Nacional um mil réis série 12 A - 

065535- 1925".

061-01102 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com sujidade e amarelamento.; 

Reverso com valor de 2 mil réis; anverso com efígie 

masculina - Réis. Segundo Livro Tombo:" Papel moeda 

de 2 mil réis série 14ªA - 035, 142".

061-01104 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1886). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

50 réis-Brasil Império 1886- 2º Tipo (1886-1889) última 

cunhagem do Império".

061-01105 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1928). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

prata 2000 réis República Novo Padrão Monetário - 4º 

Tipo da República(Estrelas Soltas) 1929".

061-01106 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 5000 réis; anverso com efígie de Santos 

Dumont - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 

prata de 5000 réis- 1937 Comemorativa do IV 

Centenário da Colonização do Brasil".

061-01107 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getulio Vargas - 

Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

400 réis níquel, Estado Novo 1938- Getúlio Vargas".



061-01108 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getulio Vargas - 

Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

Nacionais 300 réis-níquel Estado Novo- 1938- Getúlio 

Vargas".

061-01109 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getulio Vargas - 

Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

Nacionais 300 réis-níquel Estado Novo- 1938- Getúlio 

Vargas".

061-01110 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getulio Vargas - 

Réis(1940). Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

Nacionais 300 réis-níquel Estado Novo- 1938- Getúlio 

Vargas".

061-01111 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais de 100 réis MCMI 1901 - Níquel 3º Tipo da 

República".

061-01112 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais de 100 réis MCMI 1901 - Níquel 3º Tipo da 

República".

061-01113 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

100 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 100 réis- 

1938- Estado Novo".



061-01114 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1947). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 10 centavos bronze alumínio 1947- 

Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros".

061-01115 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa 

do Brasil - Cruzeiro(1965). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 10 Cruzeiros alumínio 1965- 4º 

Tipo".

061-01116 outros Tijolo

Tijolo em barro com a inscrição em baixo-relevo: "VWV". 

Cor marrom escuro.

061-01117 armamentos e munição Estilhaço de petardo

Estilhaço de petardo(peça carregada de material 

explosivo, portátil, usada para destruir obstáculos ou em 

fogos de artifícios) em metal, em formato cilíndrico com 

partes torneadas. 

061-01118.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira, ausência de corda em fibra 

vegetal entralaçada, ombros pontiagudos.

061-01119 uso doméstico Saladeira

Saladeira de louça branca, abobada, com quatro pés em 

bola.

061-01120 uso doméstico Bandeja

Bandeja de louça branca, retangular, com detalhes em 

azul claro, com pintura ao centro de uma caravela.

061-01121 uso doméstico Leiteira

Leiteira de louça branca com detalhes em azul claro e 

laranja, borda trabalhada, com asa vazada e tampa.

061-01122 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas, 

amarelamento, rasgos, marcas de dobras, perfuração, 

perda de papel e escrita. Grupo de pessoas reunidas, ao 

fundo faixa com os dizeres: "Viva o doutor Adhemar de 

Barros".



061-01123 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perda de papel, escrita e perfuração. Imagem de 

pessoas diante de entrada de edificação. Inscrição 

"Predio Tamoyo Tupan Julho de 1938; Foto Galante".

061-01124 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perda de papel, escrita e perfurações. Grupo de crianças 

reunidas segurando bandeira; Escolares presentes a 

pedra inicial da Santa Casa de Tupã.(1938)

061-01125 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco de vista aérea de Tupã em 

1939 com a inscrição abaixo 'Vista aérea de Tupan 

novembro de 1939'

061-01126 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

perfuração. Imagem de edificação em construção 

cercada por andaimes de madeira. Construção do 

Edifício Marajoara.

061-01127 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

escrita e perfurações. Vista aérea de via pública, com 

árvores no canteiro central. Cidade de Tupã.

061-01128 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

rasgos, perda de papel no canto superior direito e escrita 

na parte inferior. Vista aérea de edificações. Cidade de 

Tupã.

061-01129 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada e 

papel com descrição colada na parte inferior. Grupo de 

três homens sentados ao centro e três em pé vestindo 

camiseta regata; Corrida de São Silvestre realizada em 

Tupã.



061-01130 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perfurações e papel colado na parte inferior. seis 

homens perfilados, vestidos com bermuda na tonalidade 

rosa; Corrida de São Silvestre realizada em Tupã.

061-01131 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

papel com descrições datilografadas colada.Prova 

Diocesana em Tupã - 8 de dezembro de 1962 - chegada 

do atleta Antonio Gomes Filho; Corrida de São Silvestre 

realizada em Tupã.

061-01132 indumentária Braçadeira Faixa tecida na tonalidade bege

061-01133 equipamento industrializado Máquina de Costura

Máquina de costura em metal, com engrenagem 

acionada por manivela na lateral, cabo revestido por 

material plástico na cor branca. Marca VESTAZINHA.

061-01134 cultura popular Bordado sobre tela Quadro bordado em godelin com paisagem da Holanda.

061-01136 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula Russa, com amarelamento, perda de papel e 

marcas de dobras; Reverso com valor de 5; anverso com 

brasão. Segundo Livro Tombo:" Papel moeda russo NB 

135671-S- 1909".

061-01137 objeto de culto Turíbulo

Incensário utilizado na liturgia católica em prata, com 

tampa em formato circular encimada por uma argola. 

Caldeira com base em taça, alça vasada por onde se 

prendem três correntes. Naveta em forma de sino presa 

às correntes.

061-01138 mobiliário Mesa

Mesa de madeira, quatro pés, laterais vazadas em dois 

níveis, com a parte central elevada, trabalhada nas 

bordas; Mobilia da 1ª Câmra Municipal de Tupã.

061-01139 uso pessoal Porta-cachimbo

Peça decorativa, suporte em placa de madeira, com 

efigie de figura masculina, com borca aberta, nariz, 

olhos, orelhas, e chapéu na cor verde.



061-01140 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

50 cruzeiros; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro(1965). Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional 

de 50 cruzeiros cupro níquel Cruzeiro - 4ºTipo 1965".

061-01141 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 reis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1887). Segundo Livro Tombo:"Moeda de 50 réis 

Brasil Império 1887 níquel fundo Linhado 2º Tipo 1886-

1889 última cunhagem do Império".

061-01142 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

valor de 100 reis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 100 réis 

níquel MCMI-1901- 3º Tipo Repub/".

061-01143 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 5 pfennig; anverso com Brasão. 

Pfennig(1875). Segundo Livro Tombo:" Moeda Alemã 

de 1875- 5 phening de prata".

061-01144 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 peso; anverso com efígie da 

República(1959). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Argentina 1 peso- 1959 cupro niquel".

061-01145 numismática e medalhística Moeda da Grã Bretanha

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1 penny; anverso com efígie de Elizabeth 

II(1963). Segundo Livro Tombo:" Moeda Inglesa one 

penny 1963 cobre".

061-01146 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com efígie do Almirante 

Tamandaré - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 100 réis níquel 1938.Série Brasileiros Ilustres 

Almirante Tamandaré".



061-01147 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com caravela - 

Réis IV Centenário da Colonização do Brasil(1532-1932). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 200 réis- 

níquel 1932 - IV Centenário da Colonização do Brasil".

061-01148 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígie do 

Regente Feijó - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas Nacionais de 500 réis série Brasileiros Ilustres-

bronze alumínio Ef. Regente Feijó".

061-01149 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 500 réis; anverso com efígie do Regente 

Feijó - Réis(1938).Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 500 réis série Brasileiros Ilustres-bronze 

alumínio Ef. Regente Feijó".

061-01150 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas Nacionais de 10 e 20 centavos bronze alumínio 

1945-1946- Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiro".

061-01151 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas Nacionais de 10 e 20 centavos bronze alumínio 

1945-1946- Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiro".



061-01152 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com indígena - 

Réis(1532-1932). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 100 

réis niquel - 1932 Série Vicentina Cabeça Índio".

061-01153 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

com valor de 1000 réis; anverso com efígies de D. Pedro 

I e Epitácio Pessoa - Réis 1º Centenário da 

Independência(1822-1922). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 1000 réis bronze aluminio-de 1822-

1922- 1º Centenário da Independência D.Pedro I - 

Epitácio Pessoa - 1922".

061-01154 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com efígie do Almirante 

Tamandaré - Réis(1936). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 100 réis niquel- série Brasileiros Ilustres-

1936- Efígie Tamandaré".

061-01155 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 2000 réis; anverso com efígie de Floriano 

Peixoto - Réis(1939). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 2000 réis bronze alumínio 1939- Série 

Brasileiros Ilustres - Floriano Peixoto".

061-01156 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígies da 

República - Réis(1921). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 400 réis bronze alumínio 1921- 3º Tipo da 

República".



061-01157 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D. Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis 1º Centenário da 

Independência(1822-1922). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 1000 réis bronze alumínio 1822- 

1922 Comemorativa 1º Centenário da Independência D. 

Pedro e Epitácio Pessoa- 1922".

061-01158 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centimos; anverso com 

leão(1944). Segundo Livro Tombo:" Moeda Paraguaia 

de 50 centimos".

061-01159 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui 

Barbosa - Cruzeiro(1948). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 20 centavos bronze-aluminio 1948- 

Novo Padrão Monetário Valor Cruzeiros".

061-01160 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1953). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 10 centavos 1953- bronze alumínio - 

Novo Padrão Monetário Valor Cruzeiros".

061-01161 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com amarelamento, 

perfurações e escrita a caneta. Ao fundo, construção de 

edificação da Escola Bartira 1947.

061-01162 outros Tijolo

Tijolo do período do Império com o símbolo do Império 

em alto-relevo, ladeado pela inscrições em baixo relevo: 

"I" e "O" em um das faces e em outra a incrição em 

baixo-relevo: "SAMPAIO - PEIXOTO - CAMPINAS"

061-01163 mineralogia Rocha vulcânica Rocha vulcânica (?) com coloração verde.



061-01164 mineralogia Fragmento de rocha vulcânica

Fragmento de rocha vulcânica (?). Coloração ocre. Sinais 

de oxidação.

061-01166 mineralogia Rocha de ferro Uma rocha de ferro bruta oxidado

061-01167 outros Telha

Telha francesa com as inscrições em baixo-relevo: 

"GRANDE ECAILLE POUR TOITURE - BREVETES S. G. D. G 

- Sº HENRY - MARSEILLE - ROUX_FRERES".

061-01168 uso doméstico Tacho Tacho de cobre com duas alças laterais.

061-01169 uso doméstico Panela

Tacho de cobre em forma semicircular com cabo curto, 

apresenta remendo de "chumbo" no fundo.

061-01170 uso doméstico Açucareiro

Açucareiro de louça branca japonesa, com duas alças, 

douradas, e tampa. Corpo abobado com pintura em auto 

relevo de figura humana e elementos fitomorfos nas 

cores marrom, vermelho, verde, azul e dourado. Tampa 

com puxador dourado em forma de concha.

061-01171 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com sujidade, risco desgaste e 

oxidação; Reverso com valor de 10 centesimi; anverso 

com efígie do Rei Vittorio Emanuelle IV(1866). Segundo 

Livro Tombo:"Moeda italiana de 10 cents- 1866- cobre".

061-01172 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com cruzeiro do sul - 

Réis(1889). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 200 réis 

níquel 1898- 1º Tipo da República".

061-01173 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e orifício 

próximo a borda; Reverso com valor de 500 réis; anverso 

com efígie da República - Réis(1913). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda de 500 réis níquel- 1913- prata 3º Tipo - 

Estrelas Soltas".



061-01174 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1919). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

de 50 réis niquel 1919 3º Tipo da República".

061-01175 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1920). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

de 20 réis níquel 1920 3º Tipo da República".

061-01176 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1940). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 

100 réis miquel de 1940- Estado Novo - Efígie Vargas".

061-01177 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com com valor de 20 centavos; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas Nacionais de 0,20 centavos 

bronze alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros: 2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 

1(1943) e 1 (1947)".

061-01178 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" Dez 

moedas Nacionais de 0,20 centavos bronze 

alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros: 

2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 1(1943) e 1 

(1947)".



061-01179 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com com valor de 20 centavos; anverso com efígie de 

Rui Barbosa - Cruzeiro(1949). Segundo Livro Tombo:" 

Dez moedas Nacionais de 0,20 centavos bronze 

alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros: 

2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 1(1943) e 1 

(1947)".

061-01180 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidaçãol;Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui 

Barbosa - Cruzeiro(1949). Segundo Livro Tombo:" Dez 

moedas Nacionais de 0,20 centavos bronze 

alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros: 

2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 1(1943) e 1 

(1947)".

061-01181 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com com valor de 20 centavos; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944). Segundo Livro Tombo:" 

Dez moedas Nacionais de 0,20 centavos bronze 

alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros: 

2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 1(1943) e 1 

(1947)".

061-01182 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação, desgaste e 

risco; Reverso com valor de 20 centavos; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas Nacionais de 0,20 centavos 

bronze alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros: 2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 

1(1943) e 1 (1947)".



061-01183 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco, desgaste e 

oxidação; Reverso com com valor de 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944). 

Segundo Livro Tombo:" Dez moedas Nacionais de 0,20 

centavos bronze alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- 

Valor Cruzeiros: 2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data 

ilegível ; 1(1943) e 1 (1947)".

061-01184 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e risco; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(não identificado). Segundo 

Livro Tombo:" Dez moedas Nacionais de 0,20 centavos 

bronze alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros: 2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 

1(1943) e 1 (1947)".

061-01185 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com com valor de 20 centavos; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1943). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas Nacionais de 0,20 centavos 

bronze alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros: 2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 

1(1943) e 1 (1947)".

061-01186 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947). Segundo Livro 

Tombo:" Dez moedas Nacionais de 0,20 centavos 

bronze alumínio(1948) Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros: 2(1946); 2 (1949); 3 ( 1944); 1 data ilegível ; 

1(1943) e 1 (1947)".



061-01187 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1886). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas do Brasil Império 100 réis níquel 1886-1887- 2º 

Tipo- fundo linhado".

061-01188 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com Brasão do 

Império - Réis(1887). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas do Brasil Império 100 réis níquel 1886-1887- 2º 

Tipo- fundo linhado".

061-01189 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com desgaste, amassada, riscos, 

sujidade e oxidação; Reverso com valor de 40 réis; 

anverso com Brasão do Império - Réis(não 

identificado).Segundo Livro Tombo:" Moeda de 40 réis- 

cobre Brasil Império 1830- Casa da Moeda do Rio de 

Janeiro Letra Monetária R.".

061-01190 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, amassada, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 40 réis; anverso com 

Brasão do Império - Réis(não identificado).Segundo Livro 

Tombo:" Moeda de 40 réis- Cobre Brasil Império - 1830".

061-01191 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com oxidação, desgaste, riscos e 

amassada; Reverso com valor de 20 réis; anverso com 

Brasão do Império - Réis(não identificado). Segundo 

Livre Tombo:"Moeda de 20 réis cobre-Brasil Império 

Data ilegível".

061-01192 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, perda de papel e 

marcas de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie indígena - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" Papel moeda de 5 cruzeiros Cabeça de Índio 

Estampa 3 nº 015179 - Série 63".



061-01193 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas Nacionais bronze alumínio cr$ 0,10- Novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiros - 1946-1948".

061-01194 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 200 réis níquel- MCMI(1901) 2º Tipo da 

República".

061-01195 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 200 réis níquel- MCMI(1901) 2º Tipo da 

República".

061-01196 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com Brasão do Império - 

Réis(1871). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

200 réis níquel- Brasil Império 1871- 1º Tipo- Fundo 

Liso".

061-01197 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 200 réis. anverso com cruzeiro do 

sul - Réis(1893). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 200 réis níquel- Brasil República 1º Tipo 

1895".

061-01198 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, risco e desgaste; 

Reverso com valor de 100 réis. anverso com cruzeiro do 

sul - Réis(1889). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 100 réis niquel Brasil República 1º Tipo 1895-

1889".



061-01199 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis. anverso com cruzeiro do 

sul - Réis(1889). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 100 réis niquel Brasil República 1º Tipo 1895-

1889".

061-01200 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 400 réis. anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 400 réis níquel Brasil República - 2º Tipo 

1901- MCMI ".

061-01201 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com com valor 

de 400 réis. anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 400 réis níquel Brasil República - 2º Tipo 

1901- MCMI ".

061-01202 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 200 réis. anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 200 réis Brasil República niquel 2º Tipo 

MCMI - 1901)".

061-01203 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 400 réis. anverso com efígie da República - 

Réis(1918). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

400 réis Brasil República Níquel- 3º Tipo-1918".

061-01204 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis. anverso com efígie da 

República - Réis(1920). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 200 réis Brasil República niquel 2º Tipo 

MCMI- 1920".



061-01205 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1942). Segundo Livro Tombo:" Moeda de 

200 réis Brasil República-níquel Cupro- 1942".

061-01206 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1942). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 100 réis-Cupro Niquel-1942- Estado Novo".

061-01207 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 200 réis 2º Tipo -República MCMI (1901) 

Níquel".

061-01208 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 200 réis 2º Tipo da República MCMI (1901) 

niquel".

061-01209 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 100 réis niquel-Estado Novo-1940- 

Efígie Vargas".

061-01210 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 100 réis niquel, Estado Novo- 1938- 

Efígie Vargas".



061-01211 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1925). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 400 réis- 1925- niquel 3º Tipo da República".

061-01212 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula da Bolívia, com amarelamento, marcas de dobra 

e sujidade; Reverso com valor de 100 bolivianos; 

anverso com efígie de Villarroel - Bolivianos. Segundo 

Livro Tombo:" Papel moeda 100 bolivianos nº 939905- 

série 1945".

061-01213 numismática e medalhística Moeda de Cuba

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 40 centimos; anverso com estrela - 

Comemorativa VII Centenario do Nascimento de Santo 

Antonio(1920). Segundo Livro Tombo:" Moeda de prata 

de Cuba 40 centimos-1920".

061-01214 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 10 centavos; anverso 

com figura feminina(não identificado). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda de cobre do Paraguai de 1944 de diez 

cent.".

061-01216 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1925). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 100 réis bronze alumínio. Comemoração da 

Independência 1925-1927".

061-01217 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1927). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 100 réis bronze alumínio. Comemoração da 

Independência 1925-1927".



061-01218 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 1 cruzeiro bronze- alumínio Novo Padrão 

Monetário - Valor Cruzeiros".

061-01219 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1947). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 2 cruzeiros bronze alumínio- Novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiro- 1947".

061-01220 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de 50 e 20 centavos 

bronze alumínio- Novo Padrão Monetário 1945-1944- 

Efígie Vargas".

061-01221 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944).Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de 50 e 20 centavos 

bronze alumínio- Novo Padrão Monetário 1945-1944- 

Efígie Vargas".

061-01222.01 etnográfico Carcás (Porta - Flecha)

Carcás em formato cônico, em tala de fibra vegetal 

trançada nas cor natural; provida de alça de uma tala de 

fibra vegetal.

061-01223 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido com perda de material 

na parte do entalhe que é ausente.



061-01224.01 uso doméstico Chávena

Xícara de chá em porcelana com desenhos em alto 

relevo; Provido de Prato de louça, exclusivamente 

destinado a suportar uma xícara de chá cujo lugar está 

marcado ao centro por um ressalto. Aba na tonalidade 

amarela; Peça monocromada: amarelo sobre branco

061-01225.01 uso doméstico Chávena e pires

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

quadrangular, com pé baixo quadrangular, e asa lateral 

em curca e contra-curva, vazada em posição vertical, 

bojo com orla frontal na tonalidade vinho, decorada com 

pintura e elementos fitomorfos em alto relevo.Conjunto 

com pires.

061-01226 uso doméstico Terrina

Terrina de porcelana branca inglesa, base com bordas 

ondulas, duas alças laterais, tampa com borda ondulada 

e espaço lateral para encaixe de talher e alça 

semicircular torcida rodeada por elementos fitomorfos 

em auto relevo

061-01229 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1924). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

100 réis niquel de 1924 3º Tipo da República".

061-01230 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional bronze alumínio Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiro- 1945 2 cruzeiros".



061-01231 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro 

Tombo:"4 Moedas Nacionais de 20 centavos bronze 

alumínio 1953- Novo Pasdrão Monetário Valor Cruz/ Rui 

Barbosa- 1945(2) 1953(1) 1949( 1) Ef. Vargas".

061-01232 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1949). Segundo Livro 

Tombo:"4 Moedas Nacionais de 20 centavos bronze 

alumínio 1953- Novo Pasdrão Monetário Valor Cruz/ Rui 

Barbosa- 1945(2) 1953(1) 1949( 1) Ef. Vargas".

061-01233 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1953).Segundo Livro Tombo:"4 

Moedas Nacionais de 20 centavos bronze alumínio 1953- 

Novo Pasdrão Monetário Valor Cruz/ Rui Barbosa- 

1945(2) 1953(1) 1949( 1) Ef. Vargas".

061-01234 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro 

Tombo:"4 Moedas Nacionais de 20 centavos bronze 

alumínio 1953- Novo Pasdrão Monetário Valor Cruz/ Rui 

Barbosa- 1945(2) 1953(1) 1949( 1) Ef. Vargas".

061-01235 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste, sujidade e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 100 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo da 

República".



061-01236 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional de 10 centavos bronze 

alumínio 1946- Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros- 

Ef. Vargas".

061-01237 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1940). Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional de 

300 réis, níquel, Estado Novo - 1940-ef. Vargas".

061-01238 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 sen; anverso com imagem de ave(não 

identificado). Segundo Livro Tombo:" Moeda Japonesa 

período Meiji 1910- prata- 50 Sem".

061-01239 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda acobreada, com orifício quadrangular ao centro, 

com sujidade, desgaste e oxidação; Reverso com orifício 

quadrangular central; valor de desconhecido; anverso 

com uma inscrição em kanji(não identificado). Segundo 

Livro Tombo:"Moeda Japonesa período Kan ei pequeno 

século XVII - Cobre".

061-01240 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1940). Segundo Livro Tombo:"Moeda Nacional de 

400 réis níquel 1940- Estado Novo- Ef. Vargas".

061-01241 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1940).Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

300 réis 1940- niquel- Estado Novo Ef. Vargas".



061-01242 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1938).Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 200 réis 1938(2) níquel- Estado Novo-

Ef.Vargas".

061-01243 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas Nacionais de 200 réis 1938(2) níquel- Estado 

Novo-Ef.Vargas".

061-01244 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com figura feminina 

ajoelhada - Réis(1927).Segundo Livro Tombo:"Moeda 

Nacional de 1000 réis bronze alumínio- Comemoração da 

Independência 1927 ".

061-01245 numismática e medalhística Moeda do Vaticano

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 L; anverso com efígie do Papa 

Pio XVII - Lira(1958).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Italiana de 100 Liras níquel-1958 ".

061-01246 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 L; anverso com figura estilizada 

- Lira(1955).Segundo Livro Tombo:" Moeda Italiana de 

10 Liras de alumínio- 1955 ".

061-01247 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 pesos; anverso com efígie de 

Artigas(1968).Segundo Livro Tombo:" Moeda do 

Uruguai de 10 pesos de bronze alumínio- 1968 ".



061-01248 numismática e medalhística Moeda da Suiça

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20; anverso com efígie 

feminina(1951).Segundo Livro Tombo:" Moeda da Suiça 

1951- de níquel- Confederaction Helvética ".

061-01249 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com figura feminina 

ajoelhada - Réis(1924).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

de 1000 réis Nacional bronze alumínio 1924- 

Comemoração 1º Centenário da Independência".

061-01250 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1918).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 100 réis- níquel- 3º Tipo da República-1918".

061-01251 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com figura feminina 

ajoelhada - Réis(1924). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 1000 réis 1924 bronze alumínio- 

Comemorativa 1º Centenário da Independência".

061-01252 mineralogia Fragmento de quartzo Fragmento de quartzo (?)

061-01253 mineralogia Fragmento de quartzo Fragmento de quartzo (?)

061-01254 mineralogia Fragmento de quartzo Fragmento de quartzo (?)

061-01256 mineralogia Fragmento de quartzo Fragmento de quartzo (?)

061-01257 mineralogia Fragmento de quartzo Fragmento de quartzo (?)

061-01258 mineralogia Fragmento de quartzo Fragmento de quartzo (?)

061-01259 mineralogia Fragmento de quartzo fragmento de quartzo (?)

061-01262 mineralogia Fragmento de topázio Fragmento de topázio

061-01263 mineralogia Fragmento de topázio fragmento de topázio

061-01264 mineralogia Fragmento de topázio Fragmento de topázio.

061-01265 mineralogia Lítico Lítico de coloração rosa (quartzo ?)

061-01266 mineralogia Fragmento de ametista Fragmento de ametista.



061-01267 mineralogia Fragmento de ametista Fragmento de ametista.

061-01268 mineralogia Fragmento de ametista Fragmento de ametista.

061-01269 mineralogia Fragmento de ametista Fragmento de ametista.

061-01271 mineralogia Rocha de cor cinza

Fragmento de rocha de coloração cinza carregada de 

pontos de quartzo (?).

061-01273 mineralogia Fragmneto de rocha de arenito Fragmneto de rocha de arenito. Coloração bege.

061-01275 mineralogia Fragmneto de rocha de mármore

Fragmneto de rocha de mármore de coloração cinza com 

manchas de bege.

061-01276 mineralogia Fragmento de rocha de granito Fragmento de rocha de granito. Formato quadrangular.

061-01277 mineralogia Fragmento de rocha de mármore branco

Fragmento de rocha de mármore branco. Formato 

quadrangular.

061-01278 mineralogia Fragmento de rocha de arenito rosa Fragmento de rocha de arenito rosa.

061-01279 mineralogia Fragmento de Rocha de Hematita

Fragmento de Rocha de Hematita, forma quadrangular, 

cor escura, com sinais de oxidação.

061-01280 mineralogia Fragmento de rocha Fragmento de rocha de cristal. Coloração branca e gelo.

061-01281 mineralogia Fragmento de rocha de hematita. Fragmento de rocha de hematita. Coloração marrom.

061-01282 uso doméstico Vasilha decorativa

Vasilha em pedra sabão, na cor vermelha, base plana, 

bojo com decoração de motivos geometricos e linhas 

curvas, com a inscrição "Ouro Preto"; provido de tampa 

circular com decoração de linhas paralelas, com pega 

circular compacta.

061-01283 uso doméstico Cerâmica decorativa

Peça em cerâmica escura, formato obliquo, vazado, face 

fontral com rosto antropomorfico.

061-01287 outros Coroa Imperial (miniatura)

Coroa em metal dourado, base circular, provido de 

quatro hastes com pedras brancas, tampão de tecido na 

cor vermelha; coroa encimada por corrente com 

terminação em presilha circular.



061-01288.01 etnográfico Arco Kaiuá

Arco circular em madeira, revestido por trançado de 

talas de fibra vegetal marrom e natural, em motivos 

geométricos; provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó e 

envolta no ombro superior; ombros rombudos.

061-01289 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, co sujidade e risco; Reverso com valor 

de 100 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1931). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional 

níquel 100 réis 1931 - 3º Tipo da República".

061-01290 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nac.bronze alumínio 50 cts.Novo Padrão Monetário- 

Valor Cruzeiros- 1945- Efígie Vargas".

061-01291 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda com sujidade, desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948).Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nacional de 10 cts bronze alumínio Novo Padrão 

Monetário-Valor Cruzeiros-1948".

061-01292 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944). Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas Nacionais de 50 centavos bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário-Valor Cruzeiros- 1944-1945".



061-01293 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas Nacionais de 50 centavos bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário-Valor Cruzeiros- 1944-1945".

061-01294 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional 20 centavos bronze alumínio 

Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros- 1945 ".

061-01295 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiros(1945). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 2 cruzeiros- bronze alumínio-Novo Padrão 

Monetário Valor Cruzeiros- 1945-1947 ".

061-01296 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 2 ; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiros(1947). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacionais de 2 cruzeiros- bronze alumínio-Novo Padrão 

Monetário Valor Cruzeiros- 1945-1947 ".

061-01297 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiros(1943).Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de um cruzeiro bronze alumínio- Novo Padrão 

Monetário Valor Cruzeiro- 1943".



061-01298 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efigie da República 

circunscrita por linha e estrelas; - Réis(1928).Segundo 

Livro Tombo:" Moeda Nacional de 500 réis bronze 

alumínio 1928- Série Aclamação do I Centenário da 

Independência do Brasil".

061-01299 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiros(1954). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 50 cts bronze alumínio- Novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiros- 1954".

061-01300 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efigie da 

República circunscrita por estrelas - Réis. Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nacional níquel 200 réis 3º Tipo da 

República 1931".

061-01301 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiros(1961).Segundo Livro Tombo:" 

Moeda Nac.2 cruzeiros alumínio 3º Tipo da República 

1961".

061-01302 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com 

valor de 50 cruzeiros; anverso com efigie da República - 

Cruzeiros(1965). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de Cupro Níquel- 50 cruzeiros 4º Tipo da 

República Cruzeiros- 1965".

061-01303 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1931). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional 

níquel 400 réis 3º Tipo da República - 1931".



061-01304 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efigie do Presidente 

Dutra - Cruzeiros(1948). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 50 centavos bronze alumínio 1948- Novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiro Efígie Presidente 

Dutra".

061-01305 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda acobreada, com oxidação e sujidade. Reverso 

com valor de 10 centavos; anverso com efígie da 

República(1925). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Portuguesa de 10 centavos de cobre- 1925".

061-01306 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e orifício 

circular na borda. Reverso com valor de 200 réis; 

anverso com Brasão do Império - Réis(1871). Segundo 

Livro Tombo:" Moeda Nacional de 200 réis niquel 1º Tipo 

do Brasil Império 1871 - Fundo Liso".

061-01307 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1919).Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

400 réis niquel 3º Tipo da República".

061-01308 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 1 peseta; anverso com imagem figura de uma 

deusa com um ramo de olivo sentada sobre o Peñón de 

Gibraltar e inscrição "GOVERNO PROVICIONAL"(1869). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda espanhola de niquel ou 

prata de 1869 una peseta".



061-01309 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 2 pesetas; anverso com efígie do Rei Alfonso 

XII(1879). Segundo Livro Tombo:" Moeda Espanhola de 

niquel ou prata- 1879- 2 pesetas".

061-01310 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com 

valor de 5 pesetas; anverso com efígie de Francisco 

Franco(1957). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Espanhola de niquel ou prata - 1891- 5 pesetas".

061-01311 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1923). Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 

200 réis Brasil República 1924- 3º Tipo níquel".

061-01312 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula da Bolívia, com amarelamento, marca de dobra e 

sujidade; Reverso com valor de 1000 bolivianos; anverso 

com efígie de Murillo - Bolivianos. Segundo Livro 

Tombo:" Papel moeda Boliviano de 1000 bolivianos 

nº605316 - Série P- 1945".

061-01313 uso doméstico Bule

Recipiente que se destina ao serviço de chá, chocolate, 

café e outras bebidas, em metal; Base em taça, bojo em 

formato circular com decoração de elementos fitomorfos 

em composição circular; uma alça lateral em curva e 

contra-curva, com terminações em bola.

061-01315 etnográfico Par de brincos Tukano

Par de brincos com plumárias nas cores preta, branca e 

vermelho, osso, linha de fibra de buriti, miçanga.



061-01319 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas Nacionais de 50 cts de bronze alumínio Novo 

Padrão Monetário - Valor Cruzeiros- 1945-1948".

061-01320 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com amassamento, sujidade e 

oxidação. Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie do Presidente Dutra - Cruzeiros(1948). 

Segundo Livro Tombo:" Duas moedas Nacionais de 50 

cts de bronze alumínio Novo Padrão Monetário - Valor 

Cruzeiros- 1945-1948".

061-01321 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula do Paraguai, com sujidade, amarelamento, 

marca de dobra e perda de papel; Reverso com valor de 

1 guarani; anverso com figura de soldado paraguaio - 

Guaranies. Segundo Livro Tombo:"Papel Moeda 

Paraguaio no valor de 1 guarani A- 11002383 - 1952 ".

061-01322 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marca de dobra e 

perda de papel; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie indígena; Reverso com figura de 

vitória-régia - Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:"Papel 

moeda Nacional de 5 cruzeiros Cabeça de Índio série 093- 

Estampa 3- nº 049780- Valor recebido ".



061-01323 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígie do Presidente 

Epitafio Pessoa e de Dom Pedro I. Moeda comemorativa 

ao 1º Centenario da Independencia - Réis(1822-1922). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda Nacional de 1000 réis 

bronze alumínio(1822-1922) Comemorativo 1º 

Centenário da Independência Ef.Epitácio Pessoa e 

D.Pedro I".

061-01324 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda prateada, com sujidade, risco e oxidação. 

Reverso com valor de 50 cts; anverso com efigie do Rei 

Alfonso XIII(1892). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

espanhola de prata ou níquel 1892 Valor 50 cts".

061-01325 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efigie da República 

circunscrita por estrelas - Réis(1901). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nacional de 200 réis niquel 1º Tipo da 

República MCMI (1901)".

061-01326 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marca de dobra; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com efígie de 

Campos Salles - Réis. Segundo Livro Tombo:" Papel 

Moeda Nacional de hum mil réis Estampa 1ª série 130 A 

nº 005054 ".

061-01327 numismática e medalhística Cédula da Hungria

Cédula da Hungria, com amarelamento, marca de dobra 

e presença de fita adesiva; Reverso com valor de 1000 

Kronen; anverso com efígie feminina. Segundo Livro 

Tombo:" Papel moeda da Hungria Budapest edição de 

1902- 2 de janeiro- valor 1000 tausend 28732- 2546".



061-01328 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 400; anverso com efigie da 

República circunscrita por estrelas - Réis(1930). Segundo 

Livro Tombo:" Moeda de 400 réis níquel Nacional 3º Tipo 

da República - 1930".

061-01329 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nacional de bronze alumínio de 10 

centavos Novo Padrão Monetário 1945".

061-01330 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, risco e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1943). Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de bronze alumínio de 

50 cts- Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros 

1943(2)".

061-01331 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1943)). Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de bronze alumínio de 

50 cts- Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros 

1943(2)".

061-01332 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efigie da República 

circunscrita por estrelas - Réis(1927)). Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de 200 réis níquel 3º 

Tipo da República 1927- 1925".



061-01333 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efigie da República 

circunscrita por estrelas - Réis(1925). Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de 200 réis níquel 3º 

Tipo da República 1927- 1925".

061-01334 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com risco. Reverso com valor de 100 

réis; anverso com efigie da República circunscrita por 

estrela - Réis(1934). Segundo Livro Tombo :"Moeda 

Nacional de 100 réis níquel, 3º Tipo da República - 1934".

061-01335 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1944). Segundo Livro 

Tombo"Moeda Nacional de bronze alumínio 1,20 cts. 

Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiros 1944- 

Ef.Getúlio Vargas ".

061-01336 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efigie do 

brasão da República - Cruzeiros(1961). Segundo Livro 

Tombo"Moeda Nacional de 1 cruzeiro alumínio 1961- 3º 

Tipo da República- Cruzeiros".

061-01337 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com risco e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com efigie do brasão da 

República - Cruzeiros(1957). Segundo Livro Tombo" 

Moeda Nacional de 2 cruzeiros alumínio 1957 Cruz/3º 

Tipo da República- Módulo Maior ".



061-01338 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com risco e desgaste. Reverso com 

valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiros(1965). Segundo Livro Tombo" Moeda Nacional 

de 10 cruzeiros alumínio 4 Tipo Cruzeiros 1965 ".

061-01339 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiros(1965). Segundo Livro Tombo" Moeda Nacional 

de alumínio de 20 cruzeiros 4º Tipo- Cruzeiros - 1965 ".

061-01340 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com 

valor de 50 cruzeiros; anverso com efigie da República - 

Cruzeiros(1965). Segundo Livro Tombo" Moeda Nacional 

de 50 cruzeiros - Cupro níquel- 4º Tipo - Cruzeiros 1965 ".

061-01341 etnográfico Peneira Juarrete

Cesto platiforme, raso, circular, crivo aberto com adorno 

central de plumárias nas cores branco, amarelo, verde, 

azul, em forma de garça e paisagem, em suporte de 

folha de celulose, borda reforçada por aro duplo em tala 

de fibra vegetal orlada por plumárias.

061-01342 etnográfico Peneira Juarrete

Cesto platiforme, raso, circular, crivo aberto com adorno 

central de plumárias nas cores marrom, vermelha e 

verde, em forma de fruto de caju com talo e folhas, em 

suporte de folha de celulose; borda reforçada por aro 

duplo em tala de fibra vegetal.

061-01343 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas perfiladas diante de 

edificação. Imagem do 1º prédio comercial em 1938 

onde funcionou a 1.ª agência de correio e o 1.º posto 

telefônico de Tupã; Inauguração da 1ª Cabine telefônica 

de Tupã vendo-se a doadora D. Ana Candido da Silva.



061-01344 uso doméstico Travessa

Travessa de porcelana com detalhes de desenhos florais 

cinza ao longo de sua borda com riscos dourados. Outro 

detalhe abaixo de correte de flores em forma de semi-

círculo também na cor cinza.

061-01345 uso doméstico Travessa

Travessa de porcelana com detalhes de desenhos florais 

cinza ao longo de sua borda com riscos dourados. Outro 

detalhe abaixo de correte de flores em forma de semi-

círculo também na cor cinza.

061-01346 etnográfico Leque do Occipício (Cocar - Hahetô) Karajá

Leque em formato de ferradura, com série de fasquias 

de palmeira e unidas entre si por cordel algodão; suporte 

em cordão de fibra vegetal entrelaçado; plumária nas 

cores preta e rosa; Fasquias envoltas por algodão na 

parte superior com pontos de resina. "Leque de occipício. 

Elaborado com penas e plumas de colhereiro, penas de 

jaburu e penugem branca de ave não identificada" 

(Sônia Dorta). 

061-01348 etnográfico Lori-Lori Karajá (Coifa)

Suporte em touca tecida em filé com cordéis de fibra 

vegetal, plumária nas cores branca, preta, marrom, 

cinza, amarela e verde.

061-01349 etnográfico Chocalho Globular Karajá

Chocalho globular de coité envolto por plumária nas 

cores preta, branca, vermelha e verda, fixadas por 

pontos de resina. Encimado por plumária amarela, 

branca, rosa, verde e preta, fixadas com fios de algodão. 

Cabo fixado a cabaça por resina, envolto por fios de fibra 

vegetal.

061-01350 etnográfico Chocalho Globular Karajá

Chocalho gobular de coité envolto por penas nas cores 

marrom e branca, trnaspassado por cabo de madeira 

envolto por palha trançada.



061-01351 etnográfico Chocalho Globular Karajá

Chocalho globular, envolto por plumária nas cores 

branca, marrom e rosa, fixadas com pontos de resina. 

Cabo em madeira envolto por talas de pecíolo claro e 

escuro trançadas. Extremidade inferior com cordel de 

algodão. Cabo fixado a cabaça por resina.

061-01353 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação.Retrato de Eurípedes Soares da Rocha, 

sócio fundador de Tupã . Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Foi 

um dos fundadores de Tupã juntamente com o coronel 

João do Val que auxiliaram muito o sr. Luis de Souza 

Leão na fundação de Tupã."

061-01355 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

valor de 2 francos; anverso com imagem de machado 

com Lâmina dupla ladeada por ramos de cereal(1943). 

Segundo Livro Tombo:" Moeda francesa de alumínio 2 

francos 1943 ".

061-01356 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos ; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Sete moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze-alumínio- Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros Ef.Vargas Presidente 1945".

061-01357 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e riscos. 

Reverso com valor de 50 centatos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Sete moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze-alumínio- Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros Ef.Vargas Presidente 1945".



061-01358 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e riscos. 

Reverso com valor de 50 centatos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Sete moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze-alumínio- Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros Ef.Vargas Presidente 1945".

061-01359 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centatos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Sete moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze-alumínio- Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros Ef.Vargas Presidente 1945".

061-01360 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos oxidação e 

desgaste. Reverso com valor de 50 centatos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo 

Livro Tombo:" Sete moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze-alumínio- Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros Ef.Vargas Presidente 1945".

061-01361 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação. Reverso com valor de 50 centatos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo 

Livro Tombo:" Sete moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze-alumínio- Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros Ef.Vargas Presidente 1945".



061-01362 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação. Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo 

Livro Tombo:" Sete moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze-alumínio- Novo Padrão Monetário- Valor 

Cruzeiros Ef.Vargas Presidente 1945".

061-01363 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiros(1949). Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de 50 cts 1949(2) Novo 

Padrão monetário Valor Cruzeiros- 1º Tipo- Presidente 

Dutra (efígie) bronze alumínio".

061-01364 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com riscos, sujidade e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiros(1949). Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de 50 cts 1949(2) Novo 

Padrão monetário Valor Cruzeiros- 1º Tipo- Presidente 

Dutra (efígie) bronze alumínio".

061-01365 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiros(1951). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 50 centavos 1951(1) Novo Pasdrão 

Monetário Valor Cruzeiros, 1º Tipo Efígie Presidente 

Dutra bronze alumínio"



061-01366 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiros(1954). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 50 centavos 1954(1) Novo Padrão 

Monetário- Valor Cruzeiros- Novo Padrão 1º Tipo efígie 

Presidente Dutra- bronze alumínio".

061-01367 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiros(1948). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional de 50 centavos bronze 

alumínio- 1948(1) Novo Padrão Monetário Valor 

Cruzeiros Ef.Presidente Dutra 1º Tipo ".

061-01368 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centatos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1944). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional de 50 cents bronze alumínio 

1944(1) Novo Padrão Monetário Valor Cruzeiros 1º Tipo 

Efígie Presidente Vargas ".

061-01369 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centatos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1943). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nacional de 50 centavos bronze 

alumínio 1943(1) Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor 

Cruzeiros. Ef.Vargas".

061-01370 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiros(1947). Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas Nacionais de 50 centavos bronze alumínio 

1947(2) Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor Cruzeiros 

Ef.Vargas ".



061-01371 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centatos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1947). Segundo Livro 

Tombo:"Duas moedas Nacionais de 50 centavos bronze 

alumínio 1947(2) Novo Padrão Monetário 1º Tipo Valor 

Cruzeiros Ef.Vargas ".

061-01372 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiros(1946). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de bronze alumínio 1946(1) Novo Padrão 

Monet/ 1ºTipo 1 Cruz.Ef.Mapa do Brasil".

061-01373 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiros(1945). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais de 1 cruzeiro bronze alumínio Novo 

Padrão Monet/1ºTipo 1945(3) Valor Cruzeiros".

061-01374 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiros(1945). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais de 1 cruzeiro bronze alumínio Novo 

Padrão Monet/1ºTipo 1945(3) Valor Cruzeiros".

061-01375 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com riscos, sujidade e oxidação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiros(1945). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais de 1 cruzeiro bronze alumínio Novo 

Padrão Monet/1ºTipo 1945(3) Valor Cruzeiros".



061-01376 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos ; anverso com efigie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais de 20 centavos de bronze alumínio 

1945(3) Novo Padrão Monetário 1ºTipo 1 Valor Cruzeiros 

Efígie doPresidente Vargas".

061-01377 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Três moedas Nacionais de 20 centavos de 

bronze alumínio 1945(3) Novo Padrão Monetário 1ºTipo 

1 Valor Cruzeiros. Efígie do Presidente Vargas".

061-01378 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, risco e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Três moedas Nacionais de 20 centavos de 

bronze alumínio 1945(3) Novo Padrão Monetário 1ºTipo 

1 Valor Cruzeiros. Efígie do Presidente Vargas".

061-01379 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1946). Segundo Livro 

Tombo:" Três moedas Nacionais de 20 centavos de 

bronze alumínio (1946)3- Novo Padrão Monetário 1ºTipo 

Valor Cruzeiros. Efígie do Presidente Vargas".



061-01380 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos ; anverso com efigie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiros(1946). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais de 20 centavos de bronze alumínio 

(1946)3- Novo Padrão Monetário 1ºTipo Valor Cruzeiros. 

Efígie do Presidente Vargas".

061-01381 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos ; anverso com efigie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiros(1946). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais de 20 centavos de bronze alumínio 

(1946)3- Novo Padrão Monetário 1ºTipo Valor Cruzeiros. 

Efígie do Presidente Vargas".

061-01382 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1948). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nacional de 20 centavos de bronze 

alumínio (1948)(1)- Novo Padrão Monetário Valor 

Cruzeiros- 1ºTipo. Efígie do Presidente Vargas".

061-01383 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efigie 

de Rui Barbosa - Cruzeiros(1950). Segundo Livro 

Tombo:"Moeda Nacional de 20 centavos de bronze 

alumínio 1950(1) Novo Padrão Monetário- Valor Cruzeiro 

1º Tipo efígie Rui Barbosa ".

061-01384 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiros(1945). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 2 cruzeiros-Novo Padrão Monetário bronze 

alumínio- Valor Cruzeiros 1ºTipo 1945".



061-01385 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Cinco moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze alumínio.Novo Padrão monetário -Valor Cruzeiros 

1ºTipo 1945- Efígie Presidente Vargas".

061-01386 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos ; anverso com efigie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiros(1947). Segundo Livro Tombo:" Cinco 

moedas Nacionais de 50 centavos de bronze 

alumínio.Novo Padrão monetário -Valor Cruzeiros 1ºTipo 

1945- Efígie Presidente Vargas".

061-01387 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Cinco moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze alumínio.Novo Padrão monetário -Valor Cruzeiros 

1ºTipo 1945- Efígie Presidente Vargas".

061-01388 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Cinco moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze alumínio.Novo Padrão monetário -Valor Cruzeiros 

1ºTipo 1945- Efígie Presidente Vargas".



061-01389 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" Cinco moedas Nacionais de 50 centavos de 

bronze alumínio.Novo Padrão monetário -Valor Cruzeiros 

1ºTipo 1945- Efígie Presidente Vargas".

061-01390 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1942). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nac/ de 50 centavos de bronze 

alumínio Novo Padrão Mon/ Valor Cruz. 1ºTipo 1942- 

Ef.Vargas".

061-01391 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos ; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1947). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda Nacional de 50 centavos bronze 

alumínio Novo Padrão Monetário Valor Cruzeiros 1º Tipo 

1947-Ef.Vargas ".

061-01392 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 50 centavos ; anverso com efigie Brasão da 

República - Cruzeiros(1959). Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas Nacionais de 50 centavos de alumínio 

Cruzeiro 3º Tipo Módulo Maior - 1957-1959 ".

061-01393 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 50 centavos ; anverso com efigie Brasão da 

República - Cruzeiros(1957). Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas Nacionais de 50 centavos de alumínio 3º 

Tipo Módulo Maior 1957-1959".



061-01394 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1935). Segundo Livro Tombo:"Quatro moedas de 

100 réis níquel 3º Tipo da República 1932-1935-1923-

1924 ".

061-01395 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1932). Segundo Livro Tombo:"Quatro moedas de 

100 réis níquel 3º Tipo da República 1932-1935-1923-

1924 ".

061-01396 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1923). Segundo Livro Tombo:"Quatro moedas de 

100 réis níquel 3º Tipo da República 1932-1935-1923-

1924 ".

061-01397 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1934). Segundo Livro Tombo:"Quatro moedas de 

100 réis níquel 3º Tipo da República 1932-1935-1923-

1924 ".

061-01398 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efigie 

Brasão da República - Cruzeiros(1956). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda de 20 cts. De alumínio 3ºTipo Cruzeiro 

1956-Módulo Maior".

061-01399 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1931). Segundo Livro Tombo:" Três moedas de 200 

réis de níquel-3ºTipo da República-1923-1922-1931".



061-01400 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1925). Segundo Livro Tombo:" Três moedas de 200 

réis de níquel-3ºTipo da República-1923-1922-1931".

061-01401 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1931). Segundo Livro Tombo:" Três moedas de 200 

réis de níquel-3ºTipo da República-1923-1922-1931".

061-01402 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1926). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda de 400 

réis de níquel 3ºTipo da República 1926".

061-01403 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada circunscrita por linha e estrelas - 

Réis(1924). Segundo Livro Tombo:" Três moedas de mil 

réis bronze alumínio 1924(2) 1927(1) ".

061-01404 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada circunscrita por linha e estrelas - 

Réis(1927). Segundo Livro Tombo:" Três moedas de mil 

réis bronze alumínio 1924(2) 1927(1) ".

061-01405 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada circunscrita por linha e estrelas - 

Réis(1924). Segundo Livro Tombo:" Três moedas de mil 

réis bronze alumínio 1924(2) 1927(1) ".



061-01406 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Floriano Peixoto - Réis(1939). Segundo Livro Tombo:" 

Duas moedas Nacionais de 2.000 réis bronze 

alumínio.Série Brasileiros Ilustres 1939- Floriano 

Peixoto".

061-01407 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação, 

Reverso com em metal. valor de 2000 réis; anverso com 

efígie de Floriano Peixoto - Réis(1939). Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas Nacionais de 2.000 réis bronze 

alumínio.Série Brasileiros Ilustres 1939- Floriano 

Peixoto".

061-01408 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula da Bolívia, com amarelamento e marca de dobra; 

Reverso com valor de 1 peso boliviano; anverso com 

efígie de Campesino - Peso Boliviano. Segundo Livro 

Tombo:" Um papel moeda de 1p. bolivianos".

061-01409 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centesimi; anverso com efígie 

do Rei Vittorio Emanuelle II(1863)Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda Italiana de 10 centesimi 1863- 

cobre".

061-01410 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 francos; anverso com efígie 

feminina(1951)Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

francesa de 20 francos 1951 bronze - alumínio".

061-01411 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centimos; anverso com motivo 

floral cirscunscrito por circulo(1944)Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda Paraguai de bronze-alumínio 1944- 

10 centimos".



061-01412 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda aprateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 50; anverso com efigie do Rei Vittorio 

Emanuelle III(1940)Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Italiana de níquel 1940 C.50 Cupro Níquel".

061-01414 etnográfico Licocó em Cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, posição corporal 

sentada com membros inferiores retos e paralelos. 

Tronco com ventre proeminente. Presença de mamas. 

Braços arqueados com mão abertas descansadas sobre 

os joelhos.

061-01415 etnográfico Licocó de madeira Karajá 

Boneca talhada em madeira com pintura de motivos 

geométricos na tonalidade preta em jenipapo e 

vermelha em urucum, posição corporal de pé com 

membros inferiores retos e paralelos, pés ovais, 

ausência de membros superiores, rosto em V, com 

pintura tradicional.

061-01416 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Conjunto em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Figura masculina, representando caça e pesca, 

posição corporal sentada, sobre canoa (Igara), com 

membros inferiores retos e paralelos, braços arqueados.

061-01417 instrumentos musicais Castanholas

061-01417.01: Instrumento de percussão em duas 

peças piriformes em madeira escura, extremidades com 

dois orificios cada, unidas entre si por cordel elástico na 

cor preto. Face interior concava; / 061-01417.02: 

Instrumento de percussão em duas peças piriformes em 

madeira escura com extremidade com dois furos cada 

unidas entre si por cordel elástico na cor preto.



061-01418 uso doméstico Lamparina italiana

Lamparina corpo principal em vidro, base circular, bojo 

envolto por anel metálico elevando-se em placa plana e 

recortada; estremidade superior em metal, formato 

campanular com quatro astes curvas.

061-01419 uso doméstico Chávena

Recipiente usado para ingerir café. De formato 

semiesférico, com pé baixo, com asa lateral na 

tonalidade laranja. Bojo com orla superior em motivo 

fitomorfo, ao centro pintura decorativa de elemento 

floral e fitomorfo; Peça policromada: marrom, verde, 

azu e amarelo.

061-01420 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centavos ; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1946)Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda Nacional bronze alumínio 10 

centavos 1946- Novo padrão monetário - Valor 

Cruzeiros".

061-01421 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Carlos Gomes - 

Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Nacional de 300 réis série Brasileiros Ilustres-Carlos 

Gomes 1938- níquel".

061-01422 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos, desgaste e 

oxidação. Reverso com valor de 1000 réis; anverso com 

imagem feminina ajoelhada circunscrita por linha e 

estrelas - Réis(1927). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de 1000 réis bronze alumínio 1927".

061-01423 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiros(1946). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda Nacional de um cruzeiro 1946- Novo Padrão 

Monetário- Valor cruzeiros- Bronze alumínio".



061-01424 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efigie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda Nacional de 400 réis MCMI (1901) 2ºTipo da 

República".

061-01425 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com efigie da República - 

Cruzeiros(1957). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Nacional de 1 cruzeiro 1957 alumínio-3º Tipo Cruzeiros 

Modulo Maior".

061-01426 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com 

valor de 2 cruzeiro; anverso com Brasão da República - 

Réis(1958). Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

Nacional de 2 cruzeiros alumínio 1958-1960- 3ºTipo- 

Cruzeiro Modulo Maior".

061-01427 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 2 cruzeiro; anverso com Brasão da República - 

Réis(1960). Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacional de 2 cruzeiros alumínio 1958-1960- 3ºTipo- 

Cruzeiro Modulo Maior ".

061-01428 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 peso; anverso com efígie feminina(1958). 

Segundo Livro Tombo:"Uma moeda argentina 1 peso 

niquel 1958 ".

061-01429 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda dourada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 1 peso; anverso com efígie masculina(1968). 

Segundo Livro Tombo:" Uma moeda argentina 1 peso 

niquel 1958 ".

061-01430 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie do Barão de Mauá - 

Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Nacional de 200 réis 1938 niquel série, Brasileiros Ilustres 

Efígie Mauá".



061-01431 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efigie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1947). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda Nacional de 20 centavos de 

bronze-alumínio 1947- Novo Padrão Monetário-Valor 

Cruzeiros".

061-01432 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e risco. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com imagem do 

cruzeiro do sul - Réis(1893). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda de 100 réis níquel- 1ºTipo da República 1889".

061-01433 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efigie da República - 

Réis(1920). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Nacional de 400 réis- 1920 3º Tipo da República".

061-01434 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efigie da Repúlica - 

Réis(1918). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Nacional de 200 réis niquel 1918- 3ºTipo República".

061-01435 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centesimi; anverso com efígie 

do Rei Vittorio Emanuelle II(1866). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda Italiana cobre 1866- 10 centesimi 

(Vitório Emanuele II RE D'Itália)".

061-01436 numismática e medalhística Cédula do Uruguai

Cédula do Uruguai, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 peso; anverso com 

efígie masculina - Pesos. Segundo Livro Tombo:"Um 

papel moeda-peso Uruguaio 1939-nº 21316691- 1939- 

série C ".



061-01437 numismática e medalhística Cédula dos Estados Unidos da América

Cédula dos Estados Unidos, com amarelamento e 

marcas de dobras; Reverso com valor de 1 dollar; 

anverso com efígie do Washington - Dollar.Segundo 

Livro Tombo:" Um papel moeda - dolar- americano E 27 

G 1305670 - 5B- E 43".

061-01438 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efigie da 

Repúlica - Réis(1901).Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda de 200 réis 1901(MCMI) Brasil República - 3] 

Tipo".

061-01439 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com imagem do cruzeiro 

do sul - Réis(1894).Segundo Livro Tombo:" Quatro 

moedas do Brasil República 1º Tipo. 100 réis 1898-1895-

1894-1893".

061-01440 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste , Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com imagem do cruzeiro 

do sul - Réis(1898).Segundo Livro Tombo:" Quatro 

moedas do Brasil República 1º Tipo. 100 réis 1898-1895-

1894-1893".

061-01441 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com imagem do cruzeiro 

do sul - Réis(1889).Segundo Livro Tombo:" Quatro 

moedas do Brasil República 1º Tipo. 100 réis 1898-1895-

1894-1893".

061-01442 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com imagem do cruzeiro 

do sul - Réis(1889)..Segundo Livro Tombo:" Quatro 

moedas do Brasil República 1º Tipo. 100 réis 1898-1895-

1894-1893".



061-01443 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e risco. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1920).Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda Nacional de 200 réis 1920 3º Tipo da República".

061-01444 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e risco. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Oswaldo Cruz - Réis(1937).Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda Nacional de 400 réis de níquel 1937- Série 

Brasileiros Ilustres".

061-01445 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade. Reverso com valor de 

400 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1918).Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

Nacionais de 400 réis de níquel 1918-3º Tipo da 

República 1922-1932".

061-01446 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1932).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais de 400 réis de níquel 1918-3º Tipo da 

República 1922-1932".

061-01447 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com imagem do 

cruzeiro do sul - Réis(1922).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais de 400 réis de níquel 1918-3º Tipo da 

República 1922-1932".

061-01448 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com imagem do cruzeiro 

do sul - Réis(1889).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas 

Nacionais de 200 réis 1º tipo da República-1893-1894- 

níquel ".



061-01450 uso pessoal Aspirador de cachimbo

Aspirador com extremidade distal em madeira, com 

gomos cilindricos, em disco e piforme, com cordel na cor 

preta com terminação em dois pingentes; extremidade 

proximal em madeira, parte central com mola revestida 

por tecido na cor preta, parte superior arq

061-01451 uso pessoal Fornilho de cachimbo

Fornilho em madeira, cilindrico, boca com borda e tampa 

fixa por dobradiça, extremidade inferior com terminação 

em pino;

061-01452 uso pessoal Piteira

Tubo de marfim, tonalidade marrom, extremidade 

proximal achatada, extremidade distal bojuda

061-01454 outros Cartola miniatura

Chapéu masculino em madeira,miniatura, cilindrico, de 

copa alta e aba.

061-01455 outros Caixa para fumo

Recipiente em madeira, oval, utilizada para guardar 

fumo, base plana; provida de tampa.

061-01456 outros Charuto

Rolo de folhas secas de fumo, revestido por plástico 

transparente com envoltório de linha azul na 

extremidade proximal.

061-01457 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico; aspirador em haste óssea, extremidade distal 

comhaste cilindrica em metal para encaixe do fornilho, 

extremidade proximal achatada; sinais de queima

061-01458 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico; aspirador em haste óssea, com extremidade 

proximal achatada; sinais de queima

061-01459 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira com 

entralhe de cabeça zoomorfa, borda em metal, 

encimado por peça bojuda com entalhe de figura 

zoomorfa de um cervo e elementos fitomorfos; 

aspirador em haste cilidrinca de madeira decorada com 

entalhe de elemento



061-01460 etnográfico Cachimbo Marajoara

Aparelho fumador com fornilho em cerâmica vermelha, 

formato em V, decorado com linhas onduladas e pontos 

circulares em alto relevo, aspirador em haste de madeira 

na cor preta, com decoração de entalhes obliquos e 

ziguezague, provido de parte central bojuda.

061-01461 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico; aspirador em haste de madeira escura, 

extremidade proximal achatada, figura de coroa na 

extremidade distal; anel em metal prateado na junção 

do fornilho com aspirador; sinais de queima

061-01462 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico; aspirador em haste óssea, extremidade 

proximal achatada; sinais de queima

061-01463 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico, com entalhes decorativos; aspirador em haste 

em madeira escura, extremidade distal com haste 

cilindrica em metal para encaixe do fornilho, 

extremidade proximal achatada; sinais de queima

061-01464 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico; aspirador em haste de madeira escura, com 

extremidade proximal achatada com um orificio, 

apresenta a figura de uma estrela na cor branca na 

extremidade distal; sinais de queima.

061-01465 uso pessoal Piteira

Tubo de marfim, extremidade proximal achatada, 

extremidade distal com borda revestida por anel em 

metal.



061-01466 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico; aspirador em haste óssea, extremidade 

proximal achatada, placa circular em metal com a 

inscrição "R" extremidade distal; sinais de queima

061-01467 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico; aspirador em haste em madeira escura, com 

extremidade proximal achatada; sinais de queima

061-01468 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho cilindrico em madeira, 

aprirador em haste óssea com extremidade proximal 

achatada.

061-01470 uso pessoal Aspirador de cachimbo

Aspirador em haste de bambu, extremidade distal em 

metal cilindrico, com entalhe fitomorfico, extremidade 

proximal em metal com entalhe de tigre e elementos 

fitomorfos.

061-01471 cultura popular Cachimbo

Aparelho de fumador esculpido em madeira, fornilho 

com entalhe de rosto antropomorfico com barba, boca, 

nariz, olhos e cabelo, nas cores preto, vermelho e 

marrom; aspirador em haste de madeira, extremidade 

proximal levemente raspada. Provido de segunda peça.

061-01472.01 etnográfico Arco Guarani

Arco circular em madeira, revestido por 3 segmentos de 

trançado de tala de fibra vegetal marrom e natural, em 

motivos geométricos, (empunhadura e ambas 

extremidades), provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó.

061-01473 etnográfico Espada Guarani

Espada em madeira com bainha, pontiaguda, 

empunhadura revestida por trançado de tala de fibra 

vegetal nas cores natural e marrom em motivos 

geométricos. Provida de bainha em trançado de tala de 

fibra vegetal na cor natural, extremidade distal em 

rolete.



061-01474 etnográfico Vaso em cerâmica

Vaso em cerâmica utilitária, em forma circular, utilizada 

para preparação de alimentos. Com aprox. 80% da 

borda, lisa, sinais de queima, provavelmente foi 

cromada (?). “Peça encontrada enterrada com outras 

peças onde existe uma aldeia de índios provavelmente 

Caiuá que emigrou para o Mato Grosso na execução da 

Rodovia SP 294 no município de Panorama a 1 km e 

meio, doado por Francisco Martinez, tradição cultural 

tupi-guarani, com marcas pretas irradiadas com a ida ao 

fogo como marcas de uso, com grau de integridade 

completa, com forma da borda direta vertical, com 

espessura de 0,7 cm, ângulo da borda de 0,5 cm, lábio 

arredondado e espessura de 0,55 cm, contorno da boca 

circular com diâmetro de 23,5 cm, contorno do corpo 

inflexionado com altura do corpo de 13,0 cm e altura do 

bojo de 0,66 cm, base côncavo. A forma da vasilha é 

classificada como tigela para beber. Apresenta como 

antiplástico a predominância do caco moído, núcleo 

central espesso camadas oxidadas finas definidas nas 

extremidades. Apresenta decoração simples, sendo 

pintada como técnica decorativa, na coloração vermelha 

e faixas largas igual ou superior a 50 mm. Ausência de 

gragmento de parede/borda e algumas rachaduras além 

de pequenas estrias feitas com instrumento pesado. 

061-01481 Revolução 32 Pente para munição de fuzil

Pente retangular em metal, para encaixe no cartucho da 

arma de fogo, desprovido de projéteis de fúzil, da 

Revolução de 32.

061-01482 Revolução 32 Projétil de carabina

Projeto de carabina em metal, ponta abaloada em metal 

prateado.

061-01483 Revolução 32 Projétil de carabina

Projeto de carabina em metal, ponta abaloada em metal 

prateado.

061-01484 Revolução 32 Projétil de carabina

Projeto de carabina em metal, ponta abaloada em metal 

prateado.



061-01485 Revolução 32 Projétil de carabina

Projeto de carabina em metal, ponta abaloada em metal 

prateado.

061-01486 uso doméstico Vaso

Vaso de louça japonês, marrom, com base circular, 

trabalhado com desenho em auto relevo de árvores e 

casa, apresenta dois elementos circulares fitomorfos nas 

laterais superiores. Sinal aparente de restauração na 

borda superior direita.

061-01487.01 uso doméstico Chávena e Pires

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semiesférica, com base plana e asa lateral vazada em 

posição vertical, orlada por filete em azul. Bojo orlado 

por dois filetes e com pintura de dois emblemas com 

guirlanda encimada por elemento floral, com pingentes 

laterais. 

061-01488 etnográfico Cesto Xavante

Cesto bolsiforme em fibra vegetal trançada, com tampa 

presa a alça, alça em cordel entrelaçado.

061-01489 arte sacra (Católica/Africana) Escultura [São João Batista]

Imagem masculina de pé, sobre base dupla, sendo o 

primeiro lance quadrangular e o segundo em poligono de 

cinco lados, em ascensão verde aparentando gramado. 

Pés descalços, descobertos, com pernas separadas, 

perna direita flexionada, descoberta até metade

061-01490 armamentos e munição Fuzil

Arma portátil em metal, coice em metal preso a coronha 

por prego, coronha em madeira, passadeira em metal, 

guarda-mato, gatilho, provida de cão, cano longo 

metálico, maça de mira, finalizado por ponto de mira.

061-01491 armamentos e munição Fuzil

Arma portátil em metal, coice em metal preso a coronha 

por prego, coronha em madeira, passadeira em metal, 

guarda-mato, gatilho, provida de cão, cano longo 

metálico, maça de mira, finalizado por ponto de mira.



061-01492 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

com entalhe de série de linhas horizontais; terminação 

arredondada, fixada por parafuso; provida de um gatilho 

superior; corpo retangular, um cão flexível, maça de 

mira, um cano longo finalizado por ponto.

061-01493 instrumentos musicais Tripé

Objeto em metal, dotado de três hastes dobráveis em 

sua base; encimada por uma longa haste principal presa 

por parafusos que movimentados ajustam altura 

adequada.

061-01501 uso doméstico Colher Colher de alpaca para servir arroz.

061-01502 documento visual Mapa da cidade de Tupã Cidade de Tupã

Folha em papel, cor branca, com a representação 

horizontal das ruas da cidade de Tupã, com a inscrição 

"PATRIMONIO DE TUPAN"

061-01503 documento textual Folha de Cheque

Folha de cheque em branco do Banco Agro Industrial, a 

primeira casa Bancária para o lavrador.

061-01504 uso doméstico Colher

Utensílio em cobre que se destina a mexer, servir e 

comer os alimentos, provido de uma parte côncava e um 

cabo.

061-01505 uso doméstico Colher

Utensílio em cobre que se destina a mexer, servir e 

comer os alimentos, provido de uma parte côncava e um 

cabo.

061-01506 uso doméstico Colher

Utensílio em cobre que se destina a mexer, servir e 

comer os alimentos, provido de uma parte côncava e um 

cabo.

061-01507 uso doméstico Colher

Utensílio em cobre que se destina a mexer, servir e 

comer os alimentos, provido de uma parte côncava e um 

cabo.

061-01508 Revolução 32 Granada

Artefato bélico em metal, formato piriforme, bojo com 

gomos, câmara interna e orifício circular na extremidade 

superior. Desprovido de carga de arrebentamento.



061-01510 equipamento industrializado Relógio despertador

Despertador de metal prata de forma circular, com dois 

apoios frontais afunilados. Ponteiros finos com 

extremidades em formato de folha. Numerais grandes e 

visíveis. Em sua traseira mais um apoio e 4 chaves para 

ajustes de hora, despertador Westclox BIGBEN.

061-01511 etnográfico Cesto Tapirapé

Cesto tigeliforme em tala de fibra vegetal em trançado 

aberto, base hexagonal, borda circular reforçada por aro 

de tala de fibra, duas asas laterais vazadas.

061-01512 etnográfico Cesto Tapirapé

Cesto platiforme, losangular, trançado aberto em tala de 

fibra vegetal, borda reforçada por talas de fibra. Borda 

desfiada.

061-01513 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá. 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, posição corporal 

deitada com membros inferiores flexionado e paralelos. 

Apresenta cinta de entrecasca de palmeira. Tronco com 

orifício central representando o umbigo. Presença de 

outro boneco em cerâmica sentado no boneco que está 

deitado.

061-01515 mobiliário Cadeira

Cadeira em madeira, 4 pernas verticais e pés simples, 

assento em palhinha, provido de dois braços, espaldar 

vazado e com canto superior esquerdo em palhinha, 

encimada por cachaço.

061-01516 mobiliário Cadeira

Cadeira em madeira, 4 pernas verticais e pés simples, 

assento em palhinha, provido de dois braços, espaldar 

vazado e com canto superior esquerdo em palhinha, 

encimada por cachaço.

061-01517 uso doméstico Cadeira de Balanço

Cadeira de balanço em madeira com assento e espaldar 

em palhinha, com braços laterais.



061-01518.01 uso doméstico Chávena 

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semiesférica, com pé baixo, e asa lateral vazada em 

posição vertical, bojo decorado com arranjo fitomorfo e 

floral nas tonalidades azul, verde, laranja e preto. borda 

na tonalidade azul com filete na tonalidade

061-01520 uso doméstico Tacho de cobre

Tacho de cobre com dois suportes laterais para alça 

central em ferro.

061-01521.01 uso doméstico Chávena

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semiesférica, com pé baixo, e asa lateral vazada em 

posição vertical dourada. Metade inferior na tonalidade 

azul clara, metada superior decorada com pintura de 

elementos fitomorfos e florais, orlada por dois filetes em 

dourado. 

061-01522.01 uso doméstico Chávena

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semiesférica, com pé baixo, e asa lateral vazada em 

posição vertical, bojo decorado com arranjo fitomorfo e 

floral nas tonalidades azul, verde, laranja e preto. borda 

na tonalidade azul com filete na tonalidade preto. 

061-01523 uso doméstico Cálice

Recipiente em vidro, destinado a conter e ingerir 

líquidos, base plana cilindrica; extremidade superior 

adornada por linhas em voluta em alto relevo.

061-01524 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perfurações e rasgos. Vista panorâmica de via pública de 

terra. Rua Aimorés.

061-01527 uso doméstico Cálice

Cálice em porcelana com a face externa na cor vermelha 

com motivos fitomorfos em dourado e círculos em 

branco com cenas do cotidiano, borda da boca 

contornado em dourado, face interna adornada por 

caracteres orientais na cor preta.



061-01528 uso doméstico Vaso

Louça branca em formato campanular, decorado com 

pintura de elementos fitomorfos na tonalidade verde, 

borda da boca na tonalidade azul.

061-01529 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com amassamento e 

amarelamento. Vista aérea de edificações. Imagem 

área da cidade Tupã.

061-01530 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Vista aéra de edificações. Ao centro 

edificação religiosa. Imagem área da cidade Tupã, ao 

centro da imagem Praça da Bandeira e Hotel Tamoios.

061-01531 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Grupo de pessoas perfiladas diante de edificação na cor 

rosa. Imagem de pessoas pertencentes à Comissão 

Administrativa do Museu Índia Vanuíre, a frente seis 

mulheres,uma criança e uma jovem, ao fundo sete 

homens.

061-01532 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcas de dobras e rasgos. Grupo de homens 

perfilados,trajando terno em escada. Ao lado direito 

uma mulher; Foto dos Ex Combatentes da Revolução de 

32 em 9 de Julho de 1957.

061-01533 uso doméstico Pires

Louça destinada a suportar uma chávena cujo lugar está 

marcado eleveção. Borda ondulada, com uma alça 

lateral vazada; Pinturas decorativas de paisagens e 

personagens japoneses nas tonalidades vermelho, 

verde, azul, amarelo, marrom, preto, branco e rosa.

061-01534 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, bordas serrilhadas, 

marcas de dobras e manchas. Grupo de pessoas, em 

primeiro plano crianças, ao fundo a faixa "FORA COM AS 

REVISTINHAS CORRUPTAS".



061-01535 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação.Em primeiro plano grupo de pessoas atrás 

de grade metálica, ao fundo fogueira e grupo de crianças 

com faixas.

061-01536 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

manchas e marcas de dobras. Ao centro placa em 

cavalete de madeira, ao fundo grupo de crianças e 

quatro faixas, a do lado direito com a inscrição 

"PAPAIZINHO! PRECISAMOS DA SUA ORIENTAÇÃO";

061-01537 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

manchas e marcas de dobras. Grupo de crianças em 

uniformes, dispostos em três fileiras carregando a faixa 

"PAPAIZINHO! PRECISAMOS DA SUA ORIENTAÇÃO".

061-01538 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, 

marca de dobras e manchas. Imagem de fogo ao centro 

e crianças correndo ao lado. Queima de revistas, no lado 

esquerdo fogueira, no lado direito crianças correndo.

061-01540 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcas de dobras, escritas e manchas. Grupo de 

homens perfilados diante de homem sobre palco com 

microfone na mão. Ao fundo banda, no teto balões e 

serpentinas; Carnaval de Tupã em 1958.

061-01541 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita, marcas de dobras e manchas. Grupo de crianças 

em uniformes, no lado direito quatro homens, o do 

centro em roupas escuras segurando microfone; 

Radialistas e escoteiros na campanha contra as revistas 

corruptas.



061-01543 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

manchas. Imagem de fogueira e ao lado crianças com 

uniformes. Queima de revistas, no lado esquerdo 

fogueira, no lado direito crianças de uniforme correndo.

061-01544 equipamento industrializado Máquina de costura

Máquina de costura marca Singer manual com base em 

madeira escura e máquina em ferro pintado na cor 

preta. Manivela da roda em cerâmica.

061-01545 maquinário e utensílios Alicate de corte de arame

Ferramenta em ferro, com dois cabos móveis, 

terminada em duas pontas, uma ponta recurvada 

pontiaguda e uma chata em lâmina.

061-01546 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com amarelamento e 

rasgo. Imagem de grupo de homens em pé, abaixo de 

placa com a inscrição "ESTRADA MUNICIPAL DE 

QUATÁ", em primeiro plano carroceira de caminhão, 

cestro de fibra e troncos de madeira.

061-01547 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

marcas de dobras. Grupo de homens em pé diante de 

tenda de tecido.Nas laterais cavalos; Ao fundo 

vegetação. Abertura da cidade de Bastos.

061-01559 uso doméstico Açucareiro

Recipiente em louça para guardar e servir açucar, face 

exterior na tonalidade laranja, com pintura decorativa de 

personagem japones em alto relevo nas tonalidade azul, 

branco, verde, vermelho, amarelo e dourado; provido 

de duas alças laterais em posição vertical. Tampa com 

pegador. 



061-01560 uso doméstico Leiteira

Recipiente em louça para guardar e servir o leite, face 

externior na tonalidade laranja, com pintura decorativa 

de personagem japones em alto relevo nas tonalidade 

azul, branco, verde, vermelho, amarelo e dourado; 

provido de uma alça lateral em posição v

061-01561 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas e marcas 

de dobras. Grupo de crianças perfilados diante de avião, 

ao redor grupo de pessoas; ao centro homem de terno e 

chapéu. Imagem de do avião que caiu em Tupã.

061-01562 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com desbotamento, 

perda de papel, escrita datilografada e descrição escrita 

a caneta. Imagem panorâmica pouco identificada de 

árvores e edificações. Vista da Avenida Tamoios com 

Potiguaras.

061-01611 armamentos e munição Revolver

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura, detalhes em alto relevo de pontas de diamante; 

terminação plana finalizada por argola, fixada por 

parafuso; provida de um gatilho superior, tambor 

rotativo para seis projéteis, vareta ejetora.

061-01613 Revolução 32 Capacete

Capacete circular da revolução de 32 de metal pintado 

na cor verde com rede de couro que fica na parte interna 

do capacete.

061-01614 Revolução 32 Capacete

Capacete circular da revolução de 32 de metal pintado 

na cor verde com rede de couro que fica na parte interna 

do capacete.



061-01615 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura , fixada por parafusos, terminação arredondada; 

provida de um gatilho inferior e dois gatilhos superiores, 

ornada por motivos florais em ambas as faces do corpo; 

botão de abertura da arma; dois cães.

061-01616 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, ausência de placas, provida de 

um gatilho; dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma, dois canos curtos finalizados por ponto de mira.

061-01618 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placas em madeira 

escura; fixadas por parafuso; provida de dois gatilhos 

superiores e um inferior, dois cães flexíveis, corpo 

adornado com detalhes fitomorfos; botão de abertura da 

arma, dois canos curtos.

061-01619 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

claro, adorno em alto relevo em ambas as faces, provida 

de um gatilho; dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma, dois canos curtos finalizados por ponto de mira.

061-01620 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

claro, adorno em alto relevo em ambas as faces, provida 

de um gatilho; dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma, dois canos curtos.

061-01621 armamentos e munição Pistola

Pistola de metal de 2 canos, com cabo de plástico bege 

com detalhe em alto relevo do lado direito de um animal 

e do lado esquerdo de uma torre.

061-01622 armamentos e munição Pistola

Pistola de metal de 2 canos, com cabo de plástico bege 

com detalhe em alto relevo do lado direito de um animal 

e do lado esquerdo de uma torre.



061-01623 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

claro, adorno em alto relevo em ambas as faces, provida 

de um gatilho; dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma ausente, dois canos curtos finalizados por ponto de 

mira.

061-01624 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, ausência de placas, provida de 

um gatilho; dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma, dois canos curtos finalizados por ponto de mira.

061-01626 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

claro, adorno em alto relevo em ambas as faces, provida 

de um gatilho; dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma, dois canos curtos finalizados por ponto de mira.

061-01627 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em 

madrepérola fixada por parafusos, terminação 

arredondada; ornada por linhas em motivos fitomorfos 

em ambas as faces laterais do corpo; provida de um 

gatilho inferior e dois gatilhos superiores, botão de 

abertura na arma.

061-01629 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

escuro fixadas por parafusos; ornada em alto relevo por 

motivos fitomorfos; terminação arredondada; linhas em 

motivos fitomorfos em ambas as faces laterais do corpo; 

provida de um gatilho inferior e dois superiores.Dois 

canos finalizados por mira.

061-01630 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura terminação arredondada, fixada por parafuso, 

linhas talhadas em formato cruciforme, pontos circulares 

na cor branca; provida de um gatilho inferior e 2 gatilhos 

superiores, botão de abertura da arma na parte inferior.



061-01631 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura, terminação arredondada, fixada por parafuso, 

linhas talhadas em formato cruciforme, pontos circulares 

na cor branca; provida de 2 gatilhos superiores, botão de 

abertura da arma; dois cães flexíveis.

061-01632 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura terminação arredondada, fixada por parafuso, 

linhas talhadas em formato cruciforme, pontos circulares 

na cor branca; provida de um gatilho inferior e 2 gatilhos 

superiores, botão de abertura da arma para carregar na 

parte inferior.

061-01633 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura terminação arredondada, fixada por parafuso, 

linhas talhadas em formato cruciforme, pontos circulares 

na cor branca; provida de um gatilho inferior e 2 gatilhos 

superiores, botão de abertura da arma na parte 

inferior,com desenhos fitomorfos.

061-01634 Revolução 32 Projétil de fuzil

Projeto de fuzil em metal, ponta afilada, base com a 

inscrição "DWM 1913"

061-01635 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura terminação losangular, fixada por parafusos, 

sulcada ; provida de um gatilho inferior e 2 gatilhos 

superiores, botão de abertura da arma; dois cães 

flexíveis sobre dois parafusos; linhas cruciformes.

061-01636 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura, terminação arredondada, fixada por parafuso, 

linhas talhadas em formato cruciforme, pontos circulares 

na cor branca; provida de um gatilho inferior e 2 gatilhos 

superiores, botão de abertura da arma.



061-01637 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

escuro ornadas por linhas cruciformes e pontos circulares 

brancos, fixadas por parafusos, terminação 

arredondada, dois gatilhos superiores e um inferior; 

botão de abertura da arma; dois cães flexíveis 

superiores,dois canos finalizados por mira.

061-01638 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

escuro, terminação arredondada, fixada por parafuso, 

linhas talhadas em formato cruciforme; provida de um 

gatilho inferior e 2 gatilhos superiores, botão de abertura 

da arma; dois cães flexíveis sobre mira.

061-01639 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placas em plástico 

escuro, detalhes em alto relevo de pontas de diamante 

com terminação em adorno em ambas as faces; fixadas 

por parafuso; provida de dois gatilhos superiores e um 

inferior, dois cães flexíveis, botão de abrir a arma.Dois 

canos finalizados por mira.

061-01641 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

adornado por elementos fitomorfos em alto relevo; 

provida de dois gatilhos superiores e um gatilho inferior; 

dois cães flexíveis, botão de abertura da arma, dois 

canos alongados finalizados por ponto de mira.

061-01642 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em 

madrepérola fixadas por parafusos, terminação 

arredondada; linhas em motivos fitomorfos em ambas 

as faces laterais do corpo; provida de um gatilho inferior 

e dois gatilhos superiores, botão de abertura da arma; 

dois canos finalizados por mira.



061-01643 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em 

madrepérola fixadas por parafusos, terminação 

arredondada, provida de um gatilho inferior e dois 

gatilhos superiores, botão de abertura da arma; dois 

cães flexíveis sobre dois parafusos; dois canos alongados 

finalizados por mira.

061-01644 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placas em plástico 

escuro, detalhes em alto relevo de pontas de diamante; 

fixada por parafuso; provida de dois gatilhos superiores e 

um inferior, dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma,dois canos curtos finalizados por mira.

061-01645 armamentos e munição Pistola

Pistola em metal, cano duplo alongado com maça de 

mira, dois cães flexíveis, dois gatilhos, cabo com massa 

marrom com efígie antropomorfa de indígena com 

decoração de motivo geométrico em alto relevo. Corpo 

com desenho de arco e flecha em uma lateral e 

desenhos florais nas duas.

061-01646 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura, terminação arredondada, fixada por parafuso; 

provida de 2 gatilhos superiores, e um gatilho inferior, 

botão de abertura da arma; dois cães flexíveis sobre dois 

parafusos; dois canos alongados finalizados por mira.

061-01647 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placas em plástico 

escuro, com detalhes em alto relevo de pontas de 

diamante finalizado por adornos em ambas as faces; 

fixadas por parafuso; provida de dois gatilhos superiores 

e um inferior, dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma.



061-01648 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placas em madeira 

escura com terminação arredondada, fixadas por 

parafuso; provida de dois gatilhos superiores e um 

inferior, dois cães flexíveis, botão de abertura da arma, 

dois canos curtos finalizados por ponto de mira.

061-01650 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico, 

adorno em alto relevo em ambas as faces, provida de 

dois gatilhos; dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma, dois canos curtos finalizados por ponto de mira.

061-01653 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

preto, detalhes em alto relevo de pontas de diamante 

finalizado por sulcos; terminação arredondada, fixada 

por parafuso; provida de 2 gatilhos superiores, e um 

gatilho inferior, botão de abertura da arma.

061-01654 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho em madeira, terminação 

arredondada, fixada por parafuso; provida de dois 

gatilhos superiores, botão de abertura da arma; dois 

cães flexíveis sobre dois parafusos; dois canos alongados 

finalizados por ponto de mira.

061-01655 armamentos e munição Revólver

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura, detalhes em alto relevo de pontas de diamante 

finalizado por emblema; terminação arredondada, 

fixada por parafuso; provida de um gatilho superior, 

tambor rotativo para seis projéteis, vareta ejetora.

061-01656 armamentos e munição Revólver

Arma portátil em metal, punho desprovido de placa; 

provida de um gatilho superior, tambor rotativo para seis 

projéteis, desprovida de vareta ejetora; um cão flexível, 

um cano alongado finalizado por ponto de mira.



061-01657 armamentos e munição Revólver

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

escuro, detalhes em alto relevo de pontas de diamante 

finalizado por emblema; terminação arredondada, 

fixada por parafuso; provida de um gatilho superior, 

tambor rotativo para seis projéteis, vareta ejetora.

061-01658 armamentos e munição Revólver

revolver de metal de 1 cano terminado por maça de tiro, 

1 cão flexível, provido tambor com 6 câmaras e gatilho, 

cabo revestido por massa preta com decoração de 

motivo geométrico em alto relevo.

061-01659 armamentos e munição Revólver

Arma portátil em metal, punho com placa em madeira 

escura terminada em pino e argola, fixada por 

parafusos, detalhes em alto relevo de pontas de 

diamante finalizado por emblema; provida de um 

gatilho, botão de abertura da arma; um cão flexível; 

maça de mira.

061-01660 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em madeira, coronha em 

madeira caixa oval em metal embutida provida de 

tampa com dobradiça com figura zoomórfa de cervo, 

provida de guarda-mato, um gatilho, desprovida de cão, 

cano longo metálico preso a coronha por anel metálico.

061-01661 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice metálico com figura 

zoomórfa de pássaro série de linhas horizontais paralelas 

em alto relevo, preso a coronha por dois pregos, coronha 

em madeira com caixa em metal e etiqueta retangular 

metálica com figura zoomórfa de pássaro.



061-01662 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice metálico, preso a coronha 

por três parafusos, coronha em madeira, com dois 

passadores em metal com alça em couro na tonalidade 

marrom, provida de guarda-mato com decoração de 

elementos fitomórfos, um gatilho, provida de cão.

061-01663 armamentos e munição Espingarda

Espingarda em metal, cano simples alongado com maça 

de mira, provido de um gatilho com protetor, carregador 

de munição na parte superior, coronha em madeira; 

Número de série: 3861.

061-01665 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em madeira, coronha em 

madeira, guarda-mato, um gatilho, provida de cão, cano 

longo metálico, passadeira em metal com alça em couro 

na tonalidade marrom incompleta, finalizado por ponto 

de mira.

061-01666 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em madeira, coronha em 

madeira, provida de guarda-mato, um gatilho, provida 

de cão, com botão de abertura em metal, cano longo 

metálico com passadeira em metal, finalizado por ponto 

de mira.

061-01667 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em metal preso a coronha 

por dois parafusos, coronha em madeira com caixa 

arredondada em metal embutida provida de tampa com 

dobradiça, com dois passadores em metal com alça em 

couro na tonalidade marrom, provida de guarda-mato.



061-01668 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em metal preso a coronha 

por dois parafusos, coronha em madeira com caixa 

arredondada em metal embutida provida de tampa com 

dobradiça decoração em alto relevo em forma de ponta 

de diamante, com dois passadores em metal com a alça 

em couro e dois canos.

061-01670 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em madeira, coronha em 

madeira com emblema em metal embutido, com dois 

passadores em metal, provida de guarda-mato, um 

gatilho, provida de cão, cano longo metálico, tubo do 

ejetor, finalizado por ponto de mira.

061-01671 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice metálico com figura 

zoomórfa de pássaro série de linhas horizontais paralelas 

em alto relevo, preso a coronha por dois pregos, coronha 

em madeira, guarda-mato, um gatilho, desprovida de 

cão, cano longo metálico, tubo do ejetor.

061-01672 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em metal preso a coronha 

por dois pregos, coronha em madeira, provida de guarda-

mato, gatilho, provida de cão, cano longo metálico, 

finalizado por ponto de mira, com alça em couro na 

tonalidade marro presa por prego no cano.

061-01673 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em metal preso a coronha 

por dois pregos, coronha em madeira, provida de guarda-

mato, gatilho, provida de cão, cano longo metálico.



061-01674 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em metal preso a coronha 

por dois pregos, coronha em madeira, com caixa 

arredondada em metal embutida provida de tampa com 

dobradiça, provida de guarda-mato, gatilho, provida de 

cão, cano longo metálico, finalizado por ponto.

061-01675 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice metálico com figura 

zoomórfa de pássaro série de linhas horizontais paralelas 

em alto relevo, preso a coronha por dois pregos, coronha 

em madeira, guarda-mato, um gatilho, desprovida de 

cão, cano longo metálico.

061-01676 armamentos e munição Espingarda

Espingarda em metal, cano simples alongado com maça 

de mira, provido de um gatilho com protetor, carregador 

de munição na parte superior, coronha em madeira; 

Número de série: 1704.

061-01677 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em madeira, coronha em 

madeira, provida de guarda-mato, um gatilho, 

desprovida de cão, cano longo metálico, tubo do ejetor, 

finalizado por ponto de mira, alça em couro na 

tonalidade marrom.

061-01678 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em madeira e coronha em 

madeira com figura de rosácea, guarda-mato com 

decoração fitomórfa, gatilho, provida de cão, cano longo 

metálico.

061-01679 armamentos e munição Arma de fogo

Arma portátil em metal, coice em madeira, coronha em 

madeira, provida de guarda-mato, dois gatilhos, provida 

de dois cães, com botão de abertura em metal, cano 

duplo metálico, finalizado por ponto de mira. Provido de 

porta munição com alça em metal.



061-01680 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice em madeira, coronha em 

madeira, provida de guarda-mato, dois gatilhos, provida 

de dois cães, com botão de abertura em metal, cano 

duplo metálico, finalizado por ponto de mira. Provido de 

porta munição com alça em metal. 

061-01681 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

escuro, adorno em alto relevo em ambas as faces, 

provida de um gatilho; dois cães flexíveis, botão de 

abertura da arma, dois canos curtos finalizados por 

ponto de mira.

061-01683 armamentos e munição Espingarda

Arma portátil em metal, coice metálico, preso a coronha 

por dois parafusos, coronha em madeira com decoração 

em alto relevo em forma de ponta de diamante com 

emblema em metal embutido, com dois passadores em 

metal, provida de guarda-mato, dois gatilhos, e dois 

canos.

061-01684 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

claro, adorno em alto relevo em ambas as faces, provida 

de um gatilho; dois cães flexíveis, botão de abertura da 

arma, dois canos curtos finalizados por ponto de mira.

061-01685 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho com placa em plástico 

escuro, fixadas por parafusos; terminação arredondada, 

dois gatilhos superiores; botão de abertura da arma; dois 

cães flexíveis sobre dois parafusos; dois canos curtos 

finalizados por ponto de mira.

061-01690 armamentos e munição Granada de mão

Artefato bélico em metal, formato piriforme, bojo com 

gomos, câmara interna, orificio circular na extremidade 

superior. Desprovido de carga de arrebentamento.



061-01693 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

marcas de dobras. Grupo de pessoas perfiladas em 

frente a edificação. Prédio da Agência dos Correios no 

dia de sua inauguração, Av Tamoios.

061-01694 uso doméstico Prato de porcelana

Prato de porcelana pintada na cor azul, borda com 

elementos fitomorfos, imagem central de uma igreja 

com paisagem e animais.

061-01695 maquinário e utensílios Lampião

Lampião a vela em ferro, bronze e alumínio, com 

exaustor superior na forma circular, utilizado para 

iluminar carruagens ou carros.

061-01696 equipamento industrializado Balança

Balança em metal com haste quadricular, dentada e 

graduada com extremidade retangular onde estão 

presos três ganchos. Peso em metal em formato 

piriforme, base arredondada, gancho preso por argola 

na extremidade superior.

061-01698 zoologia Iguana (taxidermia) Réptil taxidermizado

061-01699 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

do José Bonifacio - Cruzeiros(1950).Segundo Livro 

Tombo:" Três moedas Nacionais- bronze alumínio Novo 

Padrão monetário-10 centavos Valor cruzeiros -1º Tipo- 

sem sigla 1950(1) 1948( 2) José Bonifácio".

061-01700 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

do José Bonifacio - Cruzeiros(1948).Segundo Livro 

Tombo:" Três moedas Nacionais- bronze alumínio Novo 

Padrão monetário-10 centavos Valor cruzeiros -1º Tipo- 

sem sigla 1950(1) 1948( 2) José Bonifácio".



061-01701 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas Nacionais- bronze alumínio Novo Padrão 

monetário-10 centavos Valor cruzeiros -1º Tipo- sem 

sigla 1950(1) 1948( 2) José Bonifácio".

061-01702 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 50 centavos; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro(1959).Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas nacionais 50 centavos aluminio 3º Tipo- Módulo 

Maior 1960- 1 cruzeiro ".

061-01703 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Cruzeiro(1960).Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas nacionais 50 centavos aluminio 3º Tipo- Módulo 

Maior 1960- 1 cruzeiro ".

061-01704 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro(1961). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

Nacional alumínio -cruzeiro - 3ºTipo Módulo Maior 2 

cruzeiros 1961 ".

061-01705 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste, oxidação e sujidade; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro(1961). Segundo Livro 

Tombo:"Uma Moeda Nacional alumínio Cruzeiro- 3º Tipo 

Módulo Maior 2 cruzeiros 1961 ".



061-01706 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e risco; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro(1961). Segundo Livro 

Tombo:"Uma Moeda Nacional alumínio cruzeiro 3ºTipo 

Módulo Maior- 2 cruzeiros 1961 ".

061-01707 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, risco e desgaste; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro(1960). Segundo Livro 

Tombo:"Uma moeda Nacional alumínio Cruzeiro - 3ºTipo 

Módulo Maior - 2 cruzeiros 1961 ".

061-01708 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, risco e desgaste; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro(1958). Segundo Livro 

Tombo:"Uma moeda Nacional alumínio Cruzeiros 3º tipo- 

Módulço Maior- 1961 ".

061-01709 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centimos; anverso com flor(1944). Segundo 

Livro Tombo:"Uma moeda paraguaia de 10 centimos de 

1944 bronze alumínio ".

061-01710 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro(1956). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

brasileira 50 centavos de bronze alumínio-2º Tipo da 

República (Armas da República) ".

061-01711 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie do Duque de 

Caxias - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

nacional de 2000 réis 1938 bronze-alumínio série 

Brasileiros Ilustres( Duque de Caxias) ".



061-01712 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

nacional de 1 cruzeiro bronze alumínio 1945- Novo 

Padrão Monetário valor cruzeiros ".

061-01713 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1949). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

nacional de 2 cruzeiros bronze alumínio 1949- Novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiro ".

061-01714 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

Nacional de 2 cruzeiros bronze alumínio 1946- Novo 

Padrão Monetário - Valor Cruzeiros ".

061-01715 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:"Uma moeda Nacional de 50 centavos bronze 

alumínio 1945- Novo Padrão Monetário - valor Cruzeiros 

".

061-01716 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:"Uma 

moeda Nacional de 50 centavos bronze alumínio 1945- 

Novo Padrão (1945) Monetário -Valor Cruzeiros ".



061-01717 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1943). Segundo Livro Tombo:"Uma 

moeda Nacional de 50 centavos bronze alumínio-1943- 

Novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiros ".

061-01718 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:"Uma 

moeda Nacional de 2 cruzeiros bronze alumínio de 1946- 

Novo Padrão Monetário-Valor Cruzeiro ".

061-01719 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

Nacional de 2 cruzeiros bronze alumínio de 1946- Novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiro ".

061-01720 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1947). Segundo Livro Tombo:"Uma 

moeda Nacional de 1 cruzeiro bronze alumínio - Novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiro- 1947 ".

061-01721 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:"Uma 

moeda Nacional bronze alumínio cruzeiro-1946- Novo 

Padrão Monetário Valor cruzeiro ".



061-01722 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil(1946). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

Nacional bronze alumínio cruzeiro-1946- Novo Padrão 

monetário Valor Cruzeiro ".

061-01723 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada, com oxidação, risco e desgaste; 

Reverso com valor de 5 centimos; anverso com figura de 

elementos fitomórficos(1947). Segundo Livro 

Tombo:"Uma moeda do Paraguai de 5 centimos 1947- 

bronze alumínio ".

061-01724 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José de San Matin(1956). Segundo Livro 

Tombo:"Uma moeda Argentina 10 centavos de niquel-

1956( ef. José de San Martin) ".

061-01725 numismática e medalhística Moeda de Portugal 

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20$00 escudo; anverso com efígie 

do Infante Dom Henrique(1960). Segundo Livro 

Tombo:"Uma moeda comemorativa do Quinto 

Centenário da morte do Infante Don Henrique, 1960 

valor 20$00 escudos.Supõe-se material prata".

061-01727 numismática e medalhística Moeda de Portugal 

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 5$00; anverso com efígie do Infante Dom 

Henrique(1960). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

Comemorativa do Quinto Centenário da morte do 

Infante Don Henrique, 1960 valor 5$00 escudos, supõe-

se material prata ".



061-01728 numismática e medalhística Moeda de Portugal 

Moeda prateada, com sujidades e oxidação.; Reverso 

com valor de 5$00; anverso com efígie de pedro Álvares 

Cabral(1968). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

comemorativa do V Centenário de nascimento de Pedro 

Alvares Cabral 50$00 escudos-1968 ".

061-01729 numismática e medalhística Moeda da Dinamarca

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 kroner; anverso com efígie da 

Princesa Benediktes Bryllup(1968). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda de prata 10 Kroner 1968 

Comemorativa - Copenhague 3-2-1968".

061-01730 numismática e medalhística Moeda

Moeda acobreada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 5 cent; anverso com efígie de Juliana 

Koningin der Nederlanden(1967). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda de cobre 5 cent 1967".

061-01731 numismática e medalhística Moeda

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cent; anverso com efígie de Juliana 

Koningin der Nederlanden(1958). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda de cobre 1 cent 1958".

061-01732 numismática e medalhística Moeda

Moeda prateada, em bom estado de conservação 

;Reverso com valor de 25 cent; anverso com efígie de 

Juliana Koningin der Nederlanden(1963). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda de cupro niquel 25 cent 1963".

061-01733 numismática e medalhística Moeda

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com figura de mulher 

ajoelhada(1927). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

de um mil réis bronze alumínio 1927-1º Centenário da 

Independência".



061-01734 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie 

indígena; Reverso com figura de vitória-régia - Cruzeiros. 

Segundo Livro Tombo:" Um papel moeda de 5 

cruzeiros.cabeça de índio- série 095 Estampa 3 valor 

recebido - nº 009711 - Casa da Moeda do Brasil".

061-01735 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento,rasgos e marcas de 

dobra; Reverso com valor de 2000 réis; anverso com 

efígie de Prudente de Moraes - Réis. Segundo Livro 

Tombo:" Um papel moeda brasileiro de 2 mil réis- série 

130ª Estampa 1ª nº 097452".

061-01736 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com efígie do 

Duque de Caxias - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" Um 

papel moeda brasileiro de 2 cruzeiros-série 929ª 

Estampa 2ª nº 073670".

061-01737 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie de Duque de 

Caxias - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

de prata de 2 mil réis 1935- ef. Duque de Caxias".

061-01738 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda em porcelana,com lascas na borda e sobre 

cartão em papel. Face com inscrição de kanji. Cor 

amarela. Cartão revestido por plástico.Segundo Livro 

Tombo:" Uma coleção de 8 moedas de porcelana de 

1737 a 1873 da Tainlândia".



061-01739 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda em porcelana, em bom estado de conservação, 

sobre cartão em papel. Face com inscrição de kanji. Cor 

azul. Cartão revestido por plástico.Segundo Livro 

Tombo:" Uma coleção de 8 moedas de porcelana de 

1737 a 1873 da Tainlândia".

061-01740 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda octagonal em porcelana, em bom estado de 

conservação, sobre cartão em papel. Face com inscrição 

de kanji. Cor preta. Cartão revestido por 

plástico.Segundo Livro Tombo:" Uma coleção de 8 

moedas de porcelana de 1737 a 1873 da Tainlândia".

061-01741 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda em porcelana, em bom estado de conservação, 

sobre cartão em papel. Face com inscrição de kanji. Cor 

amarela. Cartão revestido por plástico.Segundo Livro 

Tombo:" Uma coleção de 8 moedas de porcelana de 

1737 a 1873 da Tainlândia".

061-01742 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda em porcelana,em bom estado de conservação, 

sobre cartão em papel. Face com imagem de felino. Cor 

amarela, verde. Cartão revestido por plástico.Segundo 

Livro Tombo:" Uma coleção de 8 moedas de porcelana 

de 1737 a 1873 da Tainlândia".

061-01743 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda em porcelana, com sujidade, sobre cartão em 

papel. Face com inscrição de kanji. Cor azul. Cartão 

revestido por plástico.Segundo Livro Tombo:" Uma 

coleção de 8 moedas de porcelana de 1737 a 1873 da 

Tainlândia".



061-01744 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda retangular em procelana, em bom estado de 

conservação sobre cartão em papel. Face com inscrição 

de kanji. Cor cinza. Cartão revestido por 

plástico.Segundo Livro Tombo:" Uma coleção de 8 

moedas de porcelana de 1737 a 1873 da Tainlândia".

061-01745 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda em porcelana, em bom estado de conservação, 

sobre cartão em papel. Face com inscrição de kanji. Cor 

preto. Cartão revestido por plástico.Segundo Livro 

Tombo:" Uma coleção de 8 moedas de porcelana de 

1737 a 1873 da Tainlândia".

061-01746 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 satangs; anverso com efígie 

masculina. Provido de estojo em papel cartão na cor 

vermelha e revestido com plástico. Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas de bronze alumínio da 

Thailândia- 1957 a 1969 sendo (1) 5 Satangs (1) 10 

Satangs (1) 25 satangs (1) 50 Satangs ".

061-01747 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 satangs; anverso com efígie 

masculina. Provido de estojo em papel cartão na cor 

vermelha e revestido com plástico. Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas de bronze alumínio da 

Thailândia- 1957 a 1969 sendo (1) 5 Satangs (1) 10 

Satangs (1) 25 satangs (1) 50 Satangs ".



061-01748 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25 satangs; anverso com efígie 

masculina. Provido de estojo em papel cartão na cor 

vermelha e revestido com plástico. Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas de bronze alumínio da 

Thailândia- 1957 a 1969 sendo (1) 5 Satangs (1) 10 

Satangs (1) 25 satangs (1) 50 Satangs ".

061-01749 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 satangs; anverso com efígie 

masculina. Provido de estojo em papel cartão na cor 

vermelha e revestido com plástico. Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas de bronze alumínio da 

Thailândia- 1957 a 1969 sendo (1) 5 Satangs (1) 10 

Satangs (1) 25 satangs (1) 50 Satangs ".

061-01750 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 baht; anverso com efígie 

masculina. Provido de estojo em papel cartão na cor 

vermelha e revestido com plástico. Segundo Livro 

Tombo:" Duas moedas de niquel da Thailândia - 1957-

1969- sendo (1) 1 Bath (1) 1 Satang".

061-01751 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 satangs; anverso com 

composição ornamental. Provido de estojo em papel 

cartão na cor vermelha e revestido com plástico. 

Segundo Livro Tombo:" Duas moedas de niquel da 

Thailândia - 1957-1969- sendo (1) 1 Bath (1) 1 Satang".



061-01752 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 10 satangs; anverso com efígie masculina. 

Provido de estojo em papel cartão na cor vermelha e 

revestido com plástico. Segundo Livro Tombo" Duas 

moedas de cobre da Thainlândia 1957-1969 sendo (1) 10 

satangs (1) 5 satangs ".

061-01753 numismática e medalhística Moeda da Tailândia

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 5 

satangs; anverso com efígie masculina. Provido de 

estojo em papel cartão na cor vermelha e revestido com 

plástico. Segundo Livro Tombo" Duas moedas de cobre 

da Thainlândia 1957-1969 sendo (1) 10 satangs (1) 5 

satangs ".

061-01754 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda acobreada, com sujidade, amassos e oxidação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie masculina(1869). Segundo Livro Tombo" Quinze 

moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 

1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".

061-01755 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda acobreada, com amassos, sujidade e oxidação; 

Reverso com valor não identificado; anverso com efígie 

masculina(1869). Segundo Livro Tombo" Quinze 

moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 

1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".

061-01756 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda acobreada, com sujidade, amassos e oxidação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie masculina(1882). Segundo Livro Tombo" Quinze 

moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 

1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".



061-01757 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20; anverso com figura de 

coroa(1894). Segundo Livro Tombo" Quinze moedas da 

Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 1882- (1)1895 

(3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas ilegíveis".

061-01758 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20; anverso com figura de 

coroa(1895). Segundo Livro Tombo" Quinze moedas da 

Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 1882- (1)1895 

(3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas ilegíveis".

061-01759 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 Apaxmai; anverso com efígie 

masculina(1978). Segundo Livro Tombo" Quinze 

moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 

1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".

061-01760 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com orifício central, em bom estado 

de conservação; Reverso com valor de 5; anverso com 

figura de coroa(1912). Segundo Livro Tombo" Quinze 

moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 

1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".

061-01761 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com orifício central, desgaste e 

oxidação; Reverso com valor de 10; anverso com figura 

de coroa(1912). Segundo Livro Tombo" Quinze moedas 

da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 1882- 

(1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".



061-01762 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20; anverso com efígie 

antropomórfica(1926). Segundo Livro Tombo" Quinze 

moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 

1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".

061-01763 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 50; anverso com efígie 

antropomórfica(1926). Segundo Livro Tombo" Quinze 

moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 

1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".

061-01764 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5; anverso com figura de 

pássaro(1930). Segundo Livro Tombo" Quinze moedas 

da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 1882- 

(1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".

061-01765 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com sujidade, desgaste, oxidação e 

riscos; Reverso com valor de não identificado; anverso 

com efígie antropomórfica(1926). Segundo Livro 

Tombo" Quinze moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo 

(2) de 1869-(1) 1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 

e 4 com datas ilegíveis".

061-01766 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50; anverso com efígie 

antropomórfica(1926). Segundo Livro Tombo" Quinze 

moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 1869-(1) 

1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 com datas 

ilegíveis".



061-01767 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie antropomórfica(1926). Segundo Livro Tombo" 

Quinze moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 

1869-(1) 1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 

com datas ilegíveis".

061-01768 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, com desgaste, oxidação e risco; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie antropomórfica(1926). Segundo Livro Tombo" 

Quinze moedas da Grécia (Creek-Koin) sendo (2) de 

1869-(1) 1882- (1)1895 (3)1912- (2) 1926 (1) 1930 e 4 

com datas ilegíveis".

061-01769 numismática e medalhística Moeda do Egito

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor não identificado; anverso com figura 

de pássaro. Segundo Livro Tombo:" Quatro moedas do 

Egito, 3 de niquel e uma de cobre".

061-01770 numismática e medalhística Moeda do Egito

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor não identificado; anverso com figura 

de pássaro. Segundo Livro Tombo:" Quatro moedas do 

Egito, 3 de niquel e uma de cobre".

061-01771 numismática e medalhística Moeda do Egito

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

figura de pássaro. Segundo Livro Tombo:" Quatro 

moedas do Egito, 3 de niquel e uma de cobre".

061-01772 numismática e medalhística Moeda do Egito

Moeda dourada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie de figura mitológica. Segundo Livro Tombo:" 

Quatro moedas do Egito, 3 de niquel e uma de cobre".



061-01773 numismática e medalhística Moeda do Turquia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 1/2 lira; anverso com figura 

masculina em pé(1962). Segundo Livro Tombo:" Quatro 

moedas da Turquia sendo2 1/2 Lira 1962 - 1Lira 1963 - 

25 Kurus 1969- em bronze alumínio e uma em cobre de 

10 Kurus data ilegível".

061-01774 numismática e medalhística Moeda da Turquia

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 1 lira; anverso com efígie masculina 

(1963). Segundo Livro Tombo:" Quatro moedas da 

Turquia sendo2 1/2 Lira 1962 - 1Lira 1963 - 25 Kurus 

1969- em bronze alumínio e uma em cobre de 10 Kurus 

data ilegível".

061-01775 numismática e medalhística Moeda da Turquia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25 kurus; anverso com figura 

feminina em pé(1969). Segundo Livro Tombo:" Quatro 

moedas da Turquia sendo2 1/2 Lira 1962 - 1Lira 1963 - 

25 Kurus 1969- em bronze alumínio e uma em cobre de 

10 Kurus data ilegível".

061-01776 numismática e medalhística Moeda da Turquia

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 kurus; anverso com figura de 

lua e estrela, como consta na bandeira da 

Turquia(1969). Segundo Livro Tombo:" Quatro moedas 

da Turquia sendo2 1/2 Lira 1962 - 1Lira 1963 - 25 Kurus 

1969- em bronze alumínio e uma em cobre de 10 Kurus 

data ilegível".

061-01777 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada com orifício central, em bom estado de 

conservação; Reverso com valor de 50; anverso com 

figura de elementos florais. Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas do Japão sendo 2 de alumínio 

50 e 1 ien - 2 de cobre ou bronze - alumínio 10 ien + ou- 

".



061-01778 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1; anverso com figura de 

elementos fitomórficos. Segundo Livro Tombo:"Quatro 

moedas do Japão sendo 2 de alumínio 50 e 1 ien - 2 de 

cobre ou bronze - alumínio 10 ien + ou- ".

061-01779 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda dourada com orifício central, em bom estado de 

conservação; Reverso com valor não identificado; 

anverso com figura não identificada. Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas do Japão sendo 2 de alumínio 

50 e 1 ien - 2 de cobre ou bronze - alumínio 10 ien + ou- 

".

061-01780 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

figura de elementos fitomórficos - Yen. Segundo Livro 

Tombo:"Quatro moedas do Japão sendo 2 de alumínio 

50 e 1 ien - 2 de cobre ou bronze - alumínio 10 ien + ou- 

".

061-01781 numismática e medalhística Moeda de Israel

Moeda prateada, com bordas onduladas, em bom 

estado de conservação; Reverso com valor de 1; 

anverso com figura de trigos. Segundo Livro Tombo:" 

Seis moedas de Israel s/ 3 de níquel e 3 de cobre ou 

bronze alumínio".

061-01782 numismática e medalhística Moeda de Israel

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 12; anverso com figura castiçal 

judeu.. Segundo Livro Tombo:" Seis moedas de Israel s/ 

3 de níquel e 3 de cobre ou bronze alumínio".

061-01783 numismática e medalhística Moeda de Israel

Moeda prateada, com manchas mas em bom estado de 

conservação; Reverso com valor de 1; anverso com 

figura de elementos florais .. Segundo Livro Tombo:" 

Seis moedas de Israel s/ 3 de níquel e 3 de cobre ou 

bronze alumínio".



061-01784 numismática e medalhística Moeda de Israel

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5; anverso com figura de romã.. 

Segundo Livro Tombo:" Seis moedas de Israel s/ 3 de 

níquel e 3 de cobre ou bronze alumínio".

061-01785 numismática e medalhística Moeda de Israel

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10; anverso com figura de 

palmeira. Segundo Livro Tombo:" Seis moedas de Israel 

s/ 3 de níquel e 3 de cobre ou bronze alumínio".

061-01786 numismática e medalhística Moeda de Israel

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25; anverso com figura de 

instrumento musical. Segundo Livro Tombo:" Seis 

moedas de Israel s/ 3 de níquel e 3 de cobre ou bronze 

alumínio".

061-01787 numismática e medalhística Moeda da Inglaterra

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de one penny; anverso com efígie de 

Elizabeth II(1967). Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

da Inglaterra valor one pemy de 1967-1937-1935- 

bronze".

061-01788 numismática e medalhística Moeda da Inglaterra

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de one penny; anverso com efígie de 

Georgius VI(1937). Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

da Inglaterra valor one pemy de 1967-1937-1935- 

bronze".

061-01789 numismática e medalhística Moeda da Inglaterra

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de one penny; anverso com efígie de 

Georgius VI(1935). Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

da Inglaterra valor one pemy de 1967-1937-1935- 

bronze".



061-01790 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 piastres; anverso com figura de 

cedro(1961). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda do 

Líbano em níquel 10 piastres-1961 ".

061-01791 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25; anverso com figura de 

cedro(1968). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda do 

Líbano em cobre ou bronze alumínio, de 25 piastres de 

1968 ".

061-01792 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10; anverso com figura de 

cedro(1955). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda do 

Líbano de cobre ou bronze alumínio de 10piastres 1955 

".

061-01793 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 piastres; anverso com figura de 

embracação.. Segundo Livro Tombo:" Uma moeda do 

Líbano de 10 piastres, ano 1955 de cobre ou bronze-

alumínio ".

061-01794 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25 piastres; anverso com figura de 

cedro(1961). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda do 

Líbano de cobre ou bronze alumínio de 25 piastres de 

1961 ".

061-01795 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 piastres; anverso com figura de 

cedro(1969-1979). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

do Líbano de cobre ou bronze alumínio de 5 piastres de 

1969 ".

061-01796 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2; anverso com efígie 

masculina(1957). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Grécia de níquel 2 apaxmai de 1962 ".



061-01797 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2; anverso com efígie 

masculina(1962). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Grécia de níquel de 2 apaxmai - 1957 ".

061-01798 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10; anverso com efígie 

masculina(1968). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Grécia de niquel de 10 apaxmai 1968 ".

061-01799 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2; anverso com efígie 

masculina(1967). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Grécia em níquel de 2 apaxmai 1967 ".

061-01800 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2; anverso com efígie 

masculina(1954). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Grécia em níquel de 2 apaxmai 1954 ".

061-01801 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5; anverso com efígie 

masculina(1954). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Grécia de prata de 5 apaxmai 1954 ".

061-01802 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1; anverso com efígie 

masculina(1954). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Grécia em niquel de 1 apaxmai 1954 ".

061-01803 numismática e medalhística Moeda da Grécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1; anverso com efígie 

masculina(1967). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Grécia em niquel ou cupro niquel de 1 apaxmai ".



061-01804 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de One dollar; anverso com efígie da 

Rainha Elizabeth II(1960). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas de Hong Kong, sendo as três de níquel.Valores 

one dolar 1960- fifty cents 1966- fifty cents 1951 ".

061-01805 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de fifty cents; anverso com efígie da 

Rainha Elizabeth II(1966). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas de Hong Kong, sendo as três de níquel.Valores 

one dolar 1960- fifty cents 1966- fifty cents 1951 ".

061-01806 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de fifty cents; anverso com efígie do 

Rei Geoge VI(1951). Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas de Hong Kong, sendo as três de níquel.Valores 

one dolar 1960- fifty cents 1966- fifty cents 1951 ".

061-01807 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda acobreada,em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de ten cents; anverso com efígie do 

Rei Geoge VI(1949). Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas de Hong-Kong de cobre, valores tem cents de 

1949 e 1964 ".

061-01808 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda acobreada em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de tem cents; anverso com efígie da 

Rainha Elizabeth II(1964). Segundo Livro Tombo:"Duas 

moedas de Hong-Kong de cobre, valores tem cents de 

1949 e 1964 ".



061-01809 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 paise; anverso com efígie de 

Mahatma Gandhi(1869-1948). Segundo Livro Tombo:" 

Uma moeda da Índia, de metal amarelo 20 paise, 

comemorativa Mahatama Gandhi 1869-1948 ".

061-01810 numismática e medalhística Moeda da Índia

Placa circular em metal; valor facial: 50 paise; anverso 

com efígie de Mahatma Gandhi

061-01811 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50; anverso com figuras 

zoomórficas(1960). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Índia de niquel, 50 paise, comemorativa Mahatama 

Gandhi 1960 ".

061-01812 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1/4 rupee; anverso com figuras 

zoomórficas(1951). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Índia de niquel 1/4 de rupel 1951".

061-01813 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de quarter rupee; anverso com efígie 

do Rei Geoge VI(1947). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas da Índia de niquel quarter rupee - 1947 ".

061-01814 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de quarter rupee; anverso com efígie 

de rei George VI(1947). Segundo Livro Tombo:" Duas 

moedas da Índia de niquel quarter rupee - 1947 ".

061-01815 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25; anverso com figura 

zoomórfica(1959). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

da Índia de niquel 25 paise de 1959".



061-01816 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda prateada, com bordas onduladas, sujidade e 

riscos; Reverso com valor de 10; anverso com figura 

zoomórfica(1963). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

da Índia de niquel 10 paise de 1963 ".

061-01817 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda quadrangular prateada com bordas 

arredondadas, com sujidades e risco; Reverso com valor 

de 5; anverso com figura zoomórfica(1967). Segundo 

Livro Tombo:"Uma moeda da Índia de alumínio 5 paise 

de 1967 ".

061-01818 numismática e medalhística Moeda da Índia

Moeda em formato dodecágono acobreada, em bom 

estado de conservação; Reverso com valor de three 

pence; anverso com efígie da rainha Elizabeth II(1967). 

Segundo Livro Tombo:" Uma moeda da Inglaterra de 

bronze alumínio three pence 1967".

061-01819 numismática e medalhística Moeda da Grã Bretanha

Moeda em forma de dodecágono, acobreada em bom 

estado de conservação; Reverso com valor de three 

pence; anverso com efígie de Georgivs VI(1945). 

Segundo Livro Tombo:" Uma moeda Inglesa de cobre, 

three pence de 1945 - efígie Georgers VI ".

061-01820 numismática e medalhística Moeda da Grã Bretanha

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de one shilling; anverso com efígie da 

rainha Elizabeth II(1953). Segundo Livro Tombo:"Uma 

moeda da Inglaterra de níquel de one shilling 1953 ".

061-01821 numismática e medalhística Moeda da Grã Bretanha

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de two shellings; anverso com efígie 

da rainha Elizabeth II(1955). Segundo Livro Tombo:" 

Uma moeda da Inglaterra de two shilling 1955".



061-01822 numismática e medalhística Moeda da Grã Bretanha

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 new pence; anverso com efígie 

da rainha Elizabeth II(1970). Segundo Livro Tombo:" 

Uma moeda da Inglaterra de new pence 10-1970-efigie 

Elizabeth II".

061-01823 numismática e medalhística Moeda da Grã Bretanha

Moeda prateada, com desgaste e riscos; Reverso com 

valor de one shilling; anverso com efígie Georgius 

V(1926). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda da 

Inglaterra de one shilling 1926".

061-01824 numismática e medalhística Moeda da Grã Bretanha

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de Six pence; anverso com brasão 

com efígie da rainha Elizabeth II(1958). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda da Inglaterra, de six pence 1958 

efigie Elizabeth II".

061-01825 numismática e medalhística Moeda da Grã Bretanha

Moeda prateada, com material aderido; Reverso com 

valor de 5 new pence; anverso com brasão com efígie da 

rainha Elizabeth II(1968). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda da Inglaterra de new pence 5-1968 efigie de 

Elizabeth II".

061-01826 numismática e medalhística Moeda da Síria

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

brasão com figura de pássaro. Segundo Livro Tombo:" 

Quatro moedas da Síria sendo 3 de niquel e uma de 

cobre".

061-01827 numismática e medalhística Moeda da Síria

Moeda dourada, em bom estao de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

brasão com figura de pássaro(1970)Segundo Livro 

Tombo:" Quatro moedas da Síria sendo 3 de niquel e 

uma de cobre".

061-01828 numismática e medalhística Moeda da Síria

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

brasão com figura de pássaroSegundo Livro Tombo:" 

Quatro moedas da Síria sendo 3 de niquel e uma de 

cobre".



061-01829 numismática e medalhística Moeda da Síria

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

brasão com figura de pássaro.Segundo Livro Tombo:" 

Quatro moedas da Síria sendo 3 de niquel e uma de 

cobre".

061-01830 numismática e medalhística Moeda do Irã

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

figura de leão. Segundo Livro Tombo:" Seis moedas do 

Irã de niquel diversos valores e diversas datas".

061-01831 numismática e medalhística Moeda do Irã

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor não identificado; anverso com figura 

de leão. Segundo Livro Tombo:" Seis moedas do Irã de 

niquel diversos valores e diversas datas".

061-01832 numismática e medalhística Moeda do Irã

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor não identificado; anverso com figura 

de leão. Segundo Livro Tombo:" Seis moedas do Irã de 

niquel diversos valores e diversas datas".

061-01833 numismática e medalhística Moeda do Irã

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

figura de leão. Segundo Livro Tombo:" Seis moedas do 

Irã de niquel diversos valores e diversas datas".

061-01834 numismática e medalhística Moeda do Irã

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

figura de leão. Segundo Livro Tombo:" Seis moedas do 

Irã de niquel diversos valores e diversas datas".



061-01835 numismática e medalhística Moeda do Irã

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

figura de leão. Segundo Livro Tombo:" Seis moedas do 

Irã de niquel diversos valores e diversas datas".

061-01836 numismática e medalhística Moeda do Chipre

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100; anverso com brasão com 

efígie da rainha Elizabeth II(1955). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda do Chipre de 100 de 1955".

061-01837 numismática e medalhística Moeda do Chipre

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50; anverso com brasão com 

efígie da rainha Elizabeth II(1955). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda do Chipre de 50 de 1955".

061-01838 numismática e medalhística Moeda do Chipre

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50; anverso com brasão com 

figura de pássaro(1963). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda do Chipre de 50 de 1963".

061-01839 numismática e medalhística Moeda do Chipre

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5; anverso com brasão com figura 

de pássaro(1963). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

do Chipre de 5 - 1963".

061-01840 numismática e medalhística Moeda do Chipre

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25; anverso com brasão com 

figura de pássaro(1968).. Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda do Chipre de níquel de 25 - 1968".

061-01841 numismática e medalhística Moeda do Chipre

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100; anverso com brasão com 

figura de pássaro(1963). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda do Chipre de 100 - 1963".



061-01842 numismática e medalhística Moeda do Chipre

Moeda do Chipre, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25 mils; anverso com efígie da 

rainha Elizabeth II(1955). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda do Chipre de 25 - 1955".

061-01843 numismática e medalhística Moeda do Chipre

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 mils; anverso com efígie da 

rainha Elizabeth II(1955). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda do Chipre de 5 de 1955".

061-01844 indumentária Uniforme de Gala da Força Pública de SP

061-01844.01:Casaco: Caso na cor azul escuro, aberto, 

com debrum em vermelho na parte esquerda, com 7 

casas e 7 botões circulares em bronze com entalhe em 

alto revelo de brasão com escudo central, orlado por 

ramos, encimado por estrela, finalizado por fai

061-01845 indumentária Uniforme de Gala da Força Pública de SP

061-01845.01: Casaco na cor preta, aberta ao centro, 

com 7 casa para botões, 4 botões circulares em bronze 

presentes,com ranhadura na orla sendo o botão superior 

com entalhe de estrela ao centro e orlado por 

ranhaduras; gola com debrum na cor vermelha e e

061-01846 indumentária Capacete militar

Capacete em fibra de vidro, circular com aba frontal e 

traseira, abas orladas em cobre, face externa na cor 

preta, com adornos embutidos em bronze; adorno 

frontal em formato triangular, adorno traseiro em faixa 

com entralhe de motivos fitomorfos.

061-01847 armamentos e munição Espada de gala

Arma branca de lâmina curva, comprida e pontiaguda, 

ponta em dois gumes; guarda-mão fechada, com a 

inscrição "E.U.B. SÃO PAULO" e os numerais "37"; 

empunhadura com duas placas de madeira com entalhe 

em formato de pontas de diamente; provida de bainha. 

Espada militar.



061-01848 equipamento industrializado Telefone fixo

Telefone retangular com caixa em madeira e manivela 

em metal

061-01849 documento textual Certidão de nascimento

Uma certidão de nascimento, de Gessy Castilho Arisa, 

emitida pela comarca de Tupã e assinada por Laércio 

Soares de Souza.

061-01850 documento textual Certidão de casamento

Uma certidão de casamento, de João Baptista Ribeiro e 

Cecília Castilho Arissa emitida pela comarca de Tupã e 

assinada por Laércio Soares de Souza.

061-01851 documento textual Certidão de óbito

Uma certidão de óbito de Leopoldina de Oliveira emitida 

pela comarca de Tupã e assinada por Laércio Soares de 

Souza.

061-02638 numismática e medalhística Moeda da África

Moeda acobreada, com orifício central, em bom estado 

de conservação; Reverso com valor de 10 cents; anverso 

com elemento não identificado(1924). Segundo Livro 

Tombo:" Uma moeda Africana de 10 cents 1924- de 

cobre furada Θ ".

061-03218 etnográfico Cinta trançada Xavante

Cinta emplumada nas cores marrom, azul e rosa, que 

cinge a cintura cobrindo a região perineal, com suporte 

em faixa de fibra vegetal trançada com pintura em 

motivos geométricos na face externa nas tonalidades 

vermelha em urucum e preta em jenipapo, duas alças 

nas laterais, provido de orifícios para amarrar.

061-03219 instrumentos musicais Clarinete

Instrumento de sopro, desmontável, em madeira na cor 

preta e metal, provido de palheta, composto por 5 

partes e 1 bocal.

061-03220 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de homem de cabelos grisalhos e com adorno 

indígena. Fotografia de Marechal Rondon, de cabelos 

grisalhos com colar indígena no pescoço.



061-03222 uso pessoal Presilha de cabelo

Prendedor de cabelo, de material plástico, na tonalidade 

marrom, extremidade superior semi circular com 

apliques circulares brilhantes; extremidade inferior com 

dois dentes alongados.

061-03223.01 etnográfico Arco Xavante

Arco quadrangular em madeira, revestido em 2 

segmentos por trançado de tala de fibra vegetal natural 

e marrom, exceto ombros e empunhadura, 6 pontos de 

plumária nas cores branca, verde e laranja, ausência de 

corda em fibra vegetal entralaçada, ombros 

pontiagudos.

061-03224.01 etnográfico Arco Karajá

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal nas cores natural e marrom em motivos 

geométricos, 6 pontos de plumária nas cores branca e 

rosa; provido de corda em fibra vegetal entralaçada 

fixada ao ombro inferior mediante um nó.

061-03225 etnográfico Ponta de lança Karajá

Ponta estapular afilada com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, esculpida em 

madeira, extremidade proximal revestida por trançado 

de fibra vegetal nas cores natural e marrom em motivos 

geométricos, finalizada com pingente de plumária.

061-03226.01 etnográfico Arco Guarani

Arco retangular em madeira, empunhadura revestida 

por trançado de tala de fibra vegetal natural e marrom, 

provido de corda em fibra vegetal entralaçada fixada ao 

ombro inferior mediante um nó e envolta no ombro 

superior; ombros pontiagudos.



061-03229 etnográfico Diadema vertical rotiforme Suyá

Adorno de cabeça, usado na altura do vértex, com 

suporte em cordel de fibra vegetal trançada no qual se 

inserem plumárias nas cores azul e vermelha, e vareta 

de bambu finalizadas com plumárias na cor amarela. 

"Diadema rotiforme, tendo ao centro duas longas penas 

caudais de arara-vermelha ou arara-canga. Adorno 

festivo de homens" (Sônia Dorta).

061-03230 etnográfico

Machado de Pedra encabadado encaixado 

Guarani

Machado com cabo em haste de madeira revestida por 

trançado de tala de fibra vegetal nas cores natural e 

marrom, punho com entalhe circular, lâmina em pedra 

semi circular, encaixada ao cabo e fixada por resina e 

tala de fibra vegetal.

061-03232 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de homens sentados à mesa em 

formato de U; Ao centro a inscrição "Almoço oferecido 

ao Sr; Secretário da Agricultura, 2ª Exposição Agro-

Pecuaria de Tupã, Tupã 18.7.1954.

061-03233 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de homens orientais sentados à 

mesa, no lado direito homem de camisa branca e óculos. 

Sobre a mesa garrafas e copos; Almoço em 

comemoração ao aniversário do Império Japonês, no 

restaurante Guarujá.

061-03234 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de caravelas, 

tematizando a armada de Cabral; Valor facial: 6,50; Cor 

verde, laranja, roxo. Franquia isolada - Centenário do 

Nascimento de Pedro Álvares Cabral

061-03235 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Efígie de Pedro Álvares 

Cabral; Valor facial: 1,00; Cor azul. Franquia isolada - 

Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral



061-03236 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do brasão de Pedro 

Álvares Cabral; Valor facial: 3,50; Cor vinho. Franquia 

isolada - Centenário do Nascimento de Pedro Álvares 

Cabral

061-03237 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de barco a vela; Valor 

facial: 8 esc; Cor amarelo, verde, preto. Franquia 

isolada.

061-03238 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de ramos 

fitomorfos; Valor facial: 5 esc; Cor amarelo, verde, azul, 

preto. Franquia isolada.

061-03239 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de caravela; Valor 

facial: 2,50 esc; Cor azul, amarelo, cinza. Franquia 

isolada.

061-03240 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do brasão do Infante 

Dom Henrique; Valor facial: 1 esc; Cor amarelo, azul, 

vermelho. Franquia isolada.

061-03241 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de mapa; Valor facial: 

10 esc; Cor vermelho, dourado, preto. Franquia isolada.

061-03242 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie do Infante Dom Henrique; 

Valor facial: 3,50 esc; Cor amarelo, vermelho, preto, 

azul. Franquia isolada.

061-03243 uso doméstico Lamparina de Azeite

Recipiente em ferro, piriforme provido de bico, com cabo 

na extremidade proximal enclinado com extremidade 

denteada.

061-03244 cultura popular Tear em miniatura

Peça em madeira, com quatro pés, seis hastes e tear 

com tecido na tonalidade amarela.

061-03246 maquinário e utensílios Roca

Haste em madeira clara, sustentada por três pés 

campanulares; roda com 4 aros, corpo retangular, 2 

carretéis de linha, sendo um deles sustentado por traves 

e transpassado por rolete ambos em madeira, pedal que 

acionado faz gira a roda.

061-03247.01 outros Corrente

Conjunto de peças de tortura do tempo da escravidão. 

Corrente em metal.



061-03247.02 outros Algema (escravo)

Algema em metal, com duas dobradiças laterais e um 

aparafuso central unindo algema em um posição 

horizontal sendo as duas recipientes laterais para os 

encaixar os pés e os dois centrasi para as mãos.

061-03247.03 outros Algema (escravo) Algema em metal circular com haste ao centro

061-03248.01 uso doméstico Conjunto para café

Conjunto em metal de 5 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por cafeteira, 

leiteira, chaleira e açucareiro. 061-03248.01: Cafeteira, 

recipiente em que se prepara o café e faz o seu serviço, 

base circular plana, bojo jateado.

061-03251.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira, 4 segmentos de envoltório de 

tala de fibra vegetal natural e trançado de fios de 

algodão, ausência de corda em fibra vegetal 

entralaçada, ombros pontiagudos.

061-03252 etnográfico Coroa Vertical prov. Xavante 

Coroa com suporte em bambu revestido por linhas de 

algodão; plumárias nas cores azul, marrom e amarela, 

fixadas com cera escura na face externa 

frontal.(Provavelmente Xavante). "Coroa vertical de 

penas caudais de arara-canindé. Suporte de aro de talas 

de palmeira revestido por fios de algodão e resina. Uso 

masculino adulto" (Sônia Dorta). 

061-03253 etnográfico Coroa Vertical prov. Xavante 

Suporte de bambu em arco fechado revestido por fibra 

vegetal, plumagem nas cores azul, vermelha, verde, 

amarelo e preto fixados com fios de algodão. Fios de 

algodão na parte traseira do arco. "Coroa vertical. 

Elaborada com penas caudais, entre as quais de 

papagaio-corneteiro e/ou papagaio-verdadeiro e 

araraúna. Envergada cerimonialmente por homens 

adultos" (Sônia Dorta). 



061-03254 etnográfico Tiara Bororo

Tiara com suporte em bambu revestido por linhas de 

algodão; plumárias nas cores branco, marrom, bege e 

azul, fixadas com cera escura na face externa frontal.

061-03255 etnográfico Cesto bolsiforme Xavante

Cesto-recipiente bolsiforme de espessura mínima, 

trançado em fibra vegetal, laterais em hastes de nervura 

onde se prende a alça; alça em cordão entrelaço.

061-03256 etnográfico Cesto bolsiforme Xavante

Cesto-recipiente de espessura média, trançado em fibra 

vegetal, provido de alça com terminação na nervura da 

folha.

061-03257 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal; com 

tampa; uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parte superior da tampa. "O cesto constitui-se num 

dos artefatos de maior utilidade para os Xavante de 

ambos os sexos. Os cestos bornaliformes são elaborados 

pelas mulheres, exceto as alças, feitas pelo homem. A 

matéria-prima provém de folíolos do broto da palmeira 

buriti. Os diversos usos domésticos deste tipo de cesto - 

recipiente e de transporte - distribuem-se principalmente 

de acordo com o seu tamanho. Este exemplar presta-se 

particularmente bem para matérias primas, 

implementos para trabalho artesanal, roupas, algum 

utensílio" (Sônia Dorta). 

061-03258 etnográfico Colar de sementes Xavante

Colar com fio de algodão envolto por sementes de pau 

brasil, sementes pretas, roletes envoltos com fio preto 

de algodão, roletes em cor natural. Plumária nas cores 

amarela, vermelha e verde, pingente com suporte de 

rolete envolto com fios de algodão preto.



061-03259 etnográfico Colar indígena "Xavante"

Colar com fibra de buriti trançado envolto por madeiras 

cilíndricas adornadas com fios de algodão tingidos na cor 

preta e espinho de ouriço, sementes pretas e vermelhas, 

plumárias nas cores amarelo, azul, vermelho e verde. 

Finalizada por plumárias predominante na cor vermelho.

061-03260 etnográfico Chocalho Globular

Chocalho globular de coité com pintura de motivos 

geométricos. Cabo em madeira envolto em cordéis de 

algodão.

061-03262 etnográfico Distintivo de chefe Waurá

Objeto em madeira, com quatro hastes em forma de 

cruz, envoltas por linha de algodão trançada em forma 

de polígono de quatro lados.

061-03265 etnográfico Lori-Lori Karajá (Coifa)

Coifa com suporte em touca tecida em filé com cordéis 

de fibra vegetal, plumária nas cores branca, preta, azul, 

amarela, verde, rajada. "As coifas, artefatos bastante 

característicos dos Karajá, convertem-se em enfeites 

cotidianos e eventualmente cerimoniais de crianças de 

ambos os sexos, em especial meninos. Confeccionada 

principalmente com plumagem de garça, maguari e 

papagaio" (Sônia Dorta). 

061-03266 etnográfico Clava Karajá

Arma contundente para combate próximo, em madeira 

circular, punho em entalhe pontiagudo, empunhadura 

revestida por trançado de tala de fibra vegetal, 

envoltório de fio de algodão nas extremidades, com 

plumária na cor rosa na extremidade superior.

061-03268 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada,em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centimes; anverso com efígie 

feminina(1963). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Francesa de 10 cents ano 1963 bronze-alumínio".



061-03269 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 Francs; anverso com efígie 

feminina(1951).Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

francesa 10 francos ano 1951 bronze alumínio".

061-03270 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 Franc; anverso com figura 

feminina em pé(1960).Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda francesa 1 franco 1960 niquel".

061-03271 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 Francs; anverso com figura 

feminina(1954).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

francesa 50 francos 1954 cobre".

061-03272 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com com valor de 20 Francs; anverso com 

figura feminina(1950).Segundo Livro Tombo:" Três 

moedas francesas de 20 francos bronze aluminio 1950-

1953-1952".

061-03273 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 Francs; anverso com figura 

feminina(1953).Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

francesas de 20 francos bronze aluminio 1950-1953-

1952".

061-03274 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 Francs; anverso com figura 

feminina(1952).Segundo Livro Tombo:" Três moedas 

francesas de 20 francos bronze aluminio 1950-1953-

1952".

061-03275 numismática e medalhística Moeda da Irlanda

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 6 d: não identificado; anverso com 

figura de harpa(1952).Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda da Irlanda cd - 1952 níquel".



061-03276 numismática e medalhística Moeda da Irlanda

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2s 6d; anverso com figura de 

harpa(1963).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda da 

Irlanda 2 sh. 6 d. 1963 niquel".

061-03277 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 r; anverso com figura não 

identificada(1954).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Italiana 5 de alumínio 1954".

061-03278 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2,50; anverso com figura de 

caravela(1965).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Portuguêsa 2$50 - 1965 niquel".

061-03279 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

feminina(1951).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

portuguêsa de 50 centavos niquel 1951".

061-03280 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2,50; anverso com figura de 

caravela(1943).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

portuguêsa de 2$50 de Portugal niquel".

061-03281 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 pesos; anverso com figura de 

sol(1969).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda Uruguaia 

5 pesos 1969 bronze-alumínio".

061-03282 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 peso; anverso com efígie do 

Artigas(1968). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

Uruguaia 10 pesos 1968 bronze - aluminio ef. Antigas ".



061-03283 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 peso; anverso com efígie do 

Artigas(1968). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

Uruguaia 1 peso 1968 bronze alumínio ef. antigas".

061-03284 numismática e medalhística Moeda da Libéria

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 cents; anverso com efígie feminina (1960). 

Segundo Livro Tombo:" Duas moedas de niquel da 

Libéria de 1960 valor 50 cents e 20 cents".

061-03285 numismática e medalhística Moeda da Libéria

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 cents; anverso com efígie 

feminina(1894).Segundo Livro Tombo:" Duas moedas 

de niquel da Libéria de 1960 valor 50 cents e 20 cents".

061-03286 numismática e medalhística Moeda da Libéria

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 cents; anverso com efígie feminina(1961). 

Segundo Livro Tombo:"Duas moedas da Libéria de 

niquel de 1961 10 cents e 5 cents ".

061-03287 numismática e medalhística Moeda da Libéria

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 cents; anverso com figura de 

elefante(1961).Segundo Livro Tombo:"Duas moedas da 

Libéria de niquel de 1961 10 cents e 5 cents ".

061-03288 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de quarter dollar; anverso com efígie 

de homem(1965).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

dos E. Unidos 1 quarter de dollar do ano de 1965 niquel".



061-03289 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 cents; anverso com efígie de 

homem(1964).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda dos 

E.E.U.U. five cents do ano de 1964 niquel".

061-03290 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 dime; anverso com efígie de 

homem(1967).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda dos 

E.E.U.U. One dine 1967".

061-03291 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 cent; anverso com efígie do 

Abraham Lincoln(1968).Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda dos E.e.u.u. One Cent. 1968 de cobre".

061-03292 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula do Paraguai, com amarelamento,marcas de 

dobras e presença de fita adesiva; valor de 50 

guaranies; anverso com efígie de homem; Reverso com 

figura da rota trans Chaco - Guaranies. Segundo Livro 

Tombo:" Um papel moeda paraguaio 50 guarani A- 

2854991-1952".

061-03293 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula do Paraguai, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 guaranies; anverso com 

figura de mulher paraguaia - Guaranies. Segundo Livro 

Tombo:" Um papel moeda paraguaio 5 guasranies nº 

10943844".

061-03294 numismática e medalhística Cédula da Itália

Cédula da Itália, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 5 lire 

;Anverso não identificado - Lira. Segundo Livro Tombo:" 

Um papel moeda de 5 liras da Itália- série A - 1943- nº A 

1182547517 ".



061-03297 numismática e medalhística Cédula do Canadá

Cédula do Canada, com amarelamento, marcas de 

dobras e manchas; Reverso com valor de 2 Dollars; 

anverso com efígie de mulher. Segundo Livro Tombo:" 

Um papel moeda do Canadá no valor de 2 dólares - nº 

6257559-1954".

061-03298 cultura popular Bolsa

Bolsa retangular, em fibra vegetal, decorada com 

motivos geométricos nas cores preto e vermelho; Marca 

Selkon.

061-03299 equipamento industrializado Vitrola

Vitrola portátil 78 RPM, em caixa de metal, com prato, 

manivela, braço sem agulha. Marca "VICTROLA".

061-03301 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com brasão da 

república(1957). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda 

brasileira de 50 centavos 1957 de alumínio 3º Tipo 

Módulo Maior ".

061-03302 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com 

brasão(1959).Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

brasileira de 1 cruzeiro de 1959 de alumínio 3º Tipo 

Módulo Maior".

061-03303 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Anverso com figura fitomorfa com inscrições em 

Kanjis;Reverso com composição central de 5 meias luas 

circunscrevendo ponto circular, encimado pela inscrição 

de100 Yens e Expo'70.(1970).Segundo Livro Tombo:" 

Uma moeda japonesa Comemorativa da Expo 70 - 100 

yen".

061-03304 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula do Paraguai, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 guaranies; anverso com 

efígie General José E. Diaz - Guaranies.Segundo Livro 

Tombo:" Um papel moeda do Paraguai 5 guarani série A 

4385330 ".



061-03305 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de sambistas e 

baianas; Valor facial: 10 cts; Cor verde, azul, amarelo, 

vermelho, marrom. Franquia isolada - Série Carnaval 

Carioca

061-03306 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figuras humanas 

tematizando carnaval; Valor facial: 10 cts; Cor azul, 

vermelho, amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Carnaval Carioca

061-03307 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figuras humanas 

tematizando carnaval; Valor facial: 10 cts; Cor azul, 

vermelho, amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Carnaval Carioca

061-03308 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Francisco Braga; Valor 

facial: 5 centavos; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário do Nascimento 

do Maestro Francisco Braga

061-03309 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-03310 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-03311 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República



061-03312 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República

061-03313 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-03314 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da tela "Por do Sol em 

Brasília", de Danilo Di Prete; Valor facial: 50 cts; Cor 

amarelo, vermelho, preto, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série 10º Bienal de Sao 

Paulo

061-03315 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da frota de Cabral; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul, verde, marrom, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Centenário de Nascimento de Pedro Álvares Cabral

061-03316 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

22ª Reuniao do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-03317 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

22ª Reuniao do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-03318 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de homem, pintura 

"Cabeça de Homem" de Victor Meirelles Lima; Valor 

facial: 40 cts; Cor preto, vermelho, cinza, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Dia do Selo - 

Pinturas Brasileiras



061-03319 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança 

caminhando; com valor de 5 cts; Cor azul, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - UNICEF.

061-03997.01 uso doméstico Bacia de Toucador

Bacia de toucador de louça branca e verde clara, com 

pintura de paisagens e elementos fitomorfos em 

diferentes tonalidades (verde, vermelha, violeta, 

marrom, branco) contornada por com elementos 

fitomorfos em auto-relevo na tonalidade verde.

061-03997.02 uso doméstico Jarro de Toucador

Jarro em louça na tonalidade verde, destinado a conter e 

a servir líquidos. É composto por pé circular; bojo amplo, 

formato piriforme decorado com pintura na face frontal 

de paisagem com árvores e casa ao fundo nas cores: 

verde, marrom, roxo e azul.

061-04000.01 etnográfico Arco Caiwiá

Arco retangular em madeira, revestido por trançado de 

tala de fibra vegetal natural e marrom, com 8 pontos de 

plumária nas cores rosa, amarela, branca e preta, 

provido de corda em fibra vegetal entralaçada fixada ao 

ombro inferior mediante um nó.

061-04001 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bonaliforme com tampa, em fibra vegetal 

trançada, com cordéis e cordões de fibra vegetal, sem 

alça.

061-04003 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasco em cerâmica, base plana, bojudo, borda 

extrovertida; sinais de queima.

061-04004 etnográfico Cerâmica Kaingang

Cerâmica lisa queimada zoomorfa (forma de pato), 

pintado em vermelho no bico e próximo ao pescoço.

061-04005 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, base plana, linhas obliquas no 

lábio da borda, sinais de queima.

061-04006 etnográfico Cerâmica Kaingang vasilha em cerâmica lisa, base plana, sinais de queima.



061-04007 etnográfico Cerâmica Kaingang

Tigela em cerâmica, lisa, sinais de queima. “Peça do 

grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, com grau de 

integridade completo, com forma da borda direta 

vertical, com espessura de 0,8 cm, lábio arredondado e 

espessura de 1,1 cm, contorno da boca circular com 

diâmetro de 14,0 cm, contorno do corpo simples com 

diâmetro do bojo de 6,2 cm e altura total de 9,6 cm, 

base reta com diâmetro 10 cm. A forma da vasilha é 

classificada como tigela para beber. Apresenta como 

antiplástico a predominância do caco moído, e nota-se 

alisamento para acabamento com estrias. Apresenta 

decoração simples, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça. Peça com mancha preta tanto no lado interno 

quanto externo de formas variadas que se espalham 

pelo seu corpo, porém com superfície mais áspera. Na 

face interna observou-se grande mancha preta que vai 

da base da porção parede até a borda, com pontos 

brancos. Na face externa as marcas do esfumaçamento 

se espalham pela peça em vários pontos, com maior 

presença na base. Superfície alisada onde se observa 

estrias - (Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.



061-04008 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, lisa, sinais de queima. “Peça 

confeccionada pela índia Candire do posto Vanuíre, 

grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, com grau de 

integridade completa, estrutura aberta, com forma da 

borda direta vertical refletida externa, com espessura de 

1,1 cm, 1 cm na distância do lábio com ponto de 

inflexão, lábio arredondado e espessura de 0,6 cm, 

contorno da boca circular com diâmetro de 8,9 cm, 

contorno do corpo simples com diâmetro do bojo de 8,5 

cm e altura total de 7,7 cm, base plana com diâmetro 

4,4 cm, espessura da peça de 1,2 cm. A forma da 

vasilha é classificada como panela/tigela para beber. 

Apresenta como antiplástico a predominância do caco 

moído, e nota-se o alisamento para acabamento. 

Apresenta decoração plástica com pigmentos de fuligem 

de fibra vegetal na coloração preto que se espalha pelo 

corpo da peça associada à brunidura para fixação dos 

pigmentos. Em bom estado. Face externa encontra-se 

com mais de 90% pretejada pelo esfumaçamento e 

posterior polimento a face externa nota-se uma mancha 

preta no fundo da peça - (Dr. Robson Antonio 

Rodrigues)”. 

061-04009 etnográfico Cerâmica Kaingang

Cerâmica zoomorfa (forma de pato), pintura em 

vermelho no bico e ao redor da base plana; sinais de 

queima.



061-04010 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, base plana, borda direta. “Peça 

confeccionada pela índia Candire do posto Vanuíre, 

grupo étnico Kaingang, com marcas de uso, com grau de 

integridade completa, estrutura aberta, com forma da 

borda direta vertical com inclinação externa, com 

espessura de 1,2 cm, 1 cm na distância do lábio com 

ponto de inflexão, lábio arredondado e espessura de 0,6 

cm, contorno da boca circular com diâmetro de 9,4 cm, 

contorno do corpo simples e altura total de 7,5 cm, base 

plana com diâmetro 5,5 cm, espessura da peça de 1,1 

cm. A forma da vasilha é classificada como tigela para 

beber. Apresenta como antiplástico a predominância do 

caco moído, e nota-se o alisamento para acabamento. 

Apresenta decoração simples, tendo como técnica 

decorativa o esfumaçamento com pigmentos de fuligem 

de fibra vegetal que se espalha pelo corpo da peça 

associada à brunidura para fixação dos pigmentos. Peça 

completamente preta ou com mais de 90% de seu corpo 

tomado pelo esfumaçamento com processo de 

polimento posterior (brunidura). As manchas pretas são 

mais uniformes e ocupam praticamente toda a superfície 

tanto dentro quanto fora da peça. A brunidura auxilia na 

fixação dos pigmentos e deixa a coloração da peça mais 

homogênea - (Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.

061-04011 etnográfico Cerâmica Kaingang

Pote em cerâmica, lisa, base plana, linhas obliquas 

impressas no lábio da borda extrovertida, sinais de 

queima.

061-04012 etnográfico Cerâmica Kaingang

Pote em cerâmica, lisa, base plana, gargalo, borda 

extrovertida com impressão de linhas obliquas no lábio, 

sinais de queima.

061-04013 etnográfico Cerâmica Kaingang

Cerâmica utilitária indígena Kaingang, queimada, lisa, 

em forma de vaso, com borda extrovertida e carimbada, 

sinais de queima.



061-04014.01 etnográfico Arco Caiwá

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envoltório e envolta no ombro superior; ombros 

pontiagudos com 4 pontos de plumária colorida.

061-04015 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido com sinais de uso no 

gume e ausência de entalhe.

061-04016.01 etnográfico Arco Caiwá

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envoltório e envolta no ombro superior, ombros 

pontiagudos.

061-04018 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vista superior de área com grupo de 

pessoas sentadas em bancos. Na parte superior, lustre. 

Imagem da igreja, ao centro, grupo de pessoas em pé; 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner.(nº01).

061-04019 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo e escrita. 

Vista superior de grupo de pessoas sentadas em bancos. 

Vista da igreja, ao centro, grupo de pessoas em pé, ao 

redor de urna funerária; Velório do Monsenhor Afonso 

Hafner.(nº02).

061-04020 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas sentadas em bancos. 

Imagem de igreja, ao centro, grupo de pessoas em pé, 

ao redor de urna funerária; Velório do Monsenhor 

Afonso Hafner.(nº03).

061-04021 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas sentadas em bancos de 

igreja, ao centro, grupo de pessoas em pé, ao redor de 

urna funerária, ao fundo altar de igreja; Velório do 

Monsenhor Afonso Hafner(nº04).



061-04022 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas em pé. Ao fundo seis 

vitrais; Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº05).

061-04023 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo e escrita. 

gGupo de pessoas em pé, em corredor; Interior da 

igreja. Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº06).

061-04024 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com carimbo e escrita. 

Grupo de pessoas em pé e dois automóveis 

estacionados, diante de fachada de edificação; Velório 

do Monsenhor Afonso Hafner(nº07).

061-04025 fotografia Fotografia Preto e Branco

[Velório do Monsenhor Afonso 

Hafner]

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé , algumas adentrando porta; 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº08).

061-04026 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé , em interior de edificação; 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº09) no interior 

da igreja Matriz.

061-04027 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé , em interior de edificação. 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº10).

061-04028 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita . Ao centro, 

móvel em madeira circunscrito por castiçais e arranjos 

florais, ao redor grupo de pessoas em pé; Velório do 

Monsenhor Afonso Hafner(nº11).



061-04029 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. Ao 

centro urna funerária envolta por castiçais e arranjos 

florais, ao redor grupo de pessoas em pé, em interior de 

igreja; Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº12).

061-04030 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com escrita e carimbo. Ao 

centro, urna funerária envolta por castiçais e arranjos 

florais, ao redor grupo de pessoas em pé, ao fundo altar 

de igreja com padres; Velório do Monsenhor Afonso 

Hafner(nº13).

061-04031 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com escrita e carimbo. Ao 

centro, urna funerária envolta por castiçais e arranjos 

florais, ao redor grupo de pessoas em pé, ao fundo altar 

de igreja com padres; Velório do Monsenhor Afonso 

Hafner(nº14).

061-04032 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. Ao 

centro, urna funerária envolta por castiçais e arranjos 

florais, ao redor grupo de pessoas em pé, ao fundo altar 

de igreja com padres; Velório do Monsenhor Afonso 

Hafner(nº15).

061-04033 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. À 

esquerda, urna funerária envolta por castiçais e arranjos 

florais, ao redor grupo de pessoas em pé, ao fundo altar 

de igreja; Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº16).

061-04034 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com escrita e carimbo. Ao 

centro, urna funerária envolta por castiçais e arranjos 

florais, ao redor grupo de pessoas em pé, ao fundo altar 

de igreja; Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº17).



061-04035 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. Ao 

centro, urna funerária, ao redor grupo de pessoas em 

pé, ao fundo altar de igreja; Velório do Monsenhor 

Afonso Hafner(nº18).

061-04036 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com escrita e carimbo. Ao 

centro, urna funerária, ao redor grupo de pessoas em 

pé, ao fundo altar de igreja; Velório do Monsenhor 

Afonso Hafner(nº19).

061-04037 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé reunidas em igreja; Velório do 

Monsenhor Afonso Hafner(nº20).

061-04038 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé reunidas em frente a fachada 

de igreja; Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº21).

061-04039 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé reunidas em frente a fachada 

de igreja; Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº22).

061-04040 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. Ao 

centro, homem em pé vestindo indumentária religiosa, 

ao redor, grupo de pessoas em pé reunidas; Velório do 

Monsenhor Afonso Hafner(nº23).

061-04041 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé reunidas em via pública; 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº24).

061-04042 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé reunidas em via pública; 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº25).



061-04043 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Fileiras de automóveis em via pública; Velório do 

Monsenhor Afonso Hafner(nº26).

061-04044 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. Ao 

centro, homem em pé vestindo indumentária religiosa, 

ao redor, grupo de pessoas em pé reunidas em via 

pública; Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº27).

061-04045 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé reunidas em via pública; 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº28).

061-04046 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé reunidas em via pública; 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº29).

061-04047 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. Ao 

centro, homem em pé vestindo indumentária religiosa e 

homem segurando haste com cruz na extremidade 

superior, ao redor, grupo de pessoas em pé reunidas em 

via pública; Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº30).

061-04048 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. Ao 

centro, homem com haste com cruz na extremidade 

superior, ao redor, grupo de pessoas em pé reunidas; 

Velório do Monsenhor Afonso Hafner(nº31).

061-04049 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Grupo de pessoas em pé reunidas; Velório do 

Monsenhor Afonso Hafner(nº32).



061-04050 documento textual Certificado

Certificado em papel, ao centro imagem de homem 

religioso, orlado por composição ornamental fitomorfa, 

"BEATÍSSIMO PADRE; MONSENHOR ARCIPRESTE 

AFONSO HAFNER".

061-04051 documento textual Diploma

Diploma em papel, conferido ao Monsenhor Hafner, 

com os dizeres "PAVLVS VI PONT. MAX."

061-04052 documento textual Diploma

Diploma de honra ao mérito, em papel, conferido ao 

Monsenhor Afonso Hafner, pelos serviços prestados à 

coletividade; Orlado por composição fitomorfa, acima 

escudo da cidade de Tupã.

061-04053 documento textual Diploma

Diploma em papel concedido ao Monsenhor Afonso 

Hafner, com os seguintes dizeres "PJVS - EPISCOPVJ-

SERVVS-SERVORVM-DEJ"

061-04055 indumentária Chapéu

Peça do vestuario sacro com copa e abas destinado a 

cobrir a cabeça, em pelucia (?) na cor preta; base da 

copa com três cordeis de algodão preto com terminação 

em pigente e franja; face interior com borda em couro 

marrom, e forro em tecido vermelho

061-04056 uso pessoal Bengala

Bastão de madeira, com quatro gomos, extremidade 

superior arqueada rematada por três linhas de pontos 

circulares gravadas

061-04058 uso pessoal Maleta

Maleta em couro, retangular, quatro apoios circulares 

em metal, utilizada para transportar objetos; bordas 

supereiores em metal, com fechaduras laterais e uma 

central; alça em couro fiaxada à maleta por duas alças 

semicirculares em metal; forro interno em

061-04059 indumentária Barrete com 3 pontas

Paramento litúrgico para cabeça, em tecido Tafeta na 

tonalidade preta, em formato quadricular, com três 

pontas, encimado por chumaço de fios na tonalidade 

roxa; bordas internas em couro marrom, forro em tecido 

roxo;



061-04060 indumentária Barrete com 3 pontas

Paramento litúrgico para cabeça, em tecido Tafeta na 

tonalidade magenta, em formato quadricular, com três 

pontas, encimado por chumaço de fios; apresenta tira de 

couro na face interna, utilizada para encaixe da cabeça

061-04061 maquinário e utensílios Peso de papel

Peso de papel em vidro circular com pé circular e figura 

em papel no fundo com paisagem montanhosa e fluvial.

061-04062 outros Redoma

Redoma em circulo de vidro transparente, com flor e 

folhas de plástico nas cores rosa e verde; base da taça 

em plástico na cor preta.

061-04063 uso pessoal Estojo para manicure

Estojo em couro com tonalidade marrom com três 

dobras, fecho em metal, forro interno em tecido com 

tonalidade verde, cinco suportes internos em couro com 

quatro utensílios de manicure em metal com cabo em 

marfim

061-04064 uso pessoal Cachimbo

Aparelho fumador com fornilho em madeira, formato 

cilindrico; aspirador em madeira escura, extremidade 

proximal achatada, anel em metal prateado na junção 

do fornilho com aspirador; sinais de queima;

061-04065 arte sacra (Católica/Africana) Efígie [Sagrado Coração de Jesus]

Efíge de Sagrado Coração de Jesus em suporte de louça 

circular com moldura em metal torneado de curvas e 

contracurvas, elementos fitomórfos com suporte em 

haste de metal.

061-04066 objeto de culto Livro: Manual de oração

Livro de oração, capa em couro na cor marrom, lombada 

com inscrição "RITUALE ROMANUM" em dourado.

061-04067 objeto de culto Livro: Manual de oração

Livro de oração capa preta com inscrição de um crucifixo 

(ostensório) e Manual Gertrudiano impresso na lombada



061-04068 objeto de culto Livro: Manual de oração

Livro de oração, capa em couro na cor preta com 

inscrição de símbolo cristão catolico e letras gregas "A" e 

"O", lombada com inscrição "FILOTÉIA" em dourado.

061-04069 indumentária Estola de 2 pontas e Faixa

Estola em tecido de Tafeta, na tonalidade roxa, com 

terminações em trançado de fios de ceda e pingente, 

rematado por franjado com fios de seda; É colocada pelo 

diácono no ombro esquerdo, como faixa transversal e 

pendente sobre os ombros pelos presbíteros

061-04070 indumentária Sobrepeliz com renda Litúrgica

Veste branca usada sobre a batina, para substituir a 

Alva, em algodão branco e renda na saia em motivos 

fitomorfos.

061-04071 indumentária Sobrepeliz com renda Litúrgica

Veste branca usada sobre a batina, para substituir a 

Alva, em algodão e renda na saia e terminações das 

mangas em motivos florais. Apreseta fita na tonalidade 

roxa presa ao pescoço.

061-04072 indumentária Casula Sacerdotal

Veste própria do Sacerdote durante as ações sagradas, 

usada sobre a Alva e a estola; frente recortada, costas 

arredondadas nos cantos inferiores; Corpo em tecido 

preto, estofamento com bordado dourado de motivos 

fitomorfos e florais; Sebasto central simpl

061-04073 indumentária Capa Sacerdotal

Capa na cor roxa, aberta ao centro, com um fecho em 

metal na gola, sem mangas, abertura para braços orlada 

em tercido da cor roxa, forro frontal em tecido acetinado 

na cor vermelha, borda interno em tecido na cor roxa.

061-04074 indumentária Capa Sacerdotal

Capa na cor roxa, aberta ao centro, com um fecho em 

metal na gola, sem mangas, abertura para braços orlada 

em tercido da cor vermelha, forro frontal em tecido 

acetinado na cor vermelha, borda interna em tecido na 

cor vemelha.



061-04075 indumentária Capa Sacerdotal

Capa na cor roxa em tecido acetinado, aberta ao centro, 

provido de faixa na altura da gola, com fecho, e uma 

segunda faixa para dar laço; costas com aplique 

trapezoidal na altura dos ombros, e tecido pregeado.

061-04076 indumentária Batina Sacerdotal

Batina na cor roxa, aberta ao centro, com 28 botões 

circulares em plástico na tonalidade vinho, e 33 botões 

decorativos, gola com costura de linha de algodão na cor 

roxa, borda interna em tecido na tonalidade vermelha, 

mangas longas com punho em tecido ac

061-04077 indumentária Batina Sacerdotal

Batina na cor preta, aberta ao centro, com 28 botões na 

tonalidade roxa, gola com bordado de motivos 

geométricos na tonalidade roxa, mangas longas com 

linha horizontal na tonalidade roxa.

061-04078 indumentária Colete Sacerdotal

Colete na cor preta, aberta ao centro, com 9 botões na 

tonalidade dourada, e 1 botão decorativo, gola com 

costura de linha de algodão na cor roxa em zigue-zague, 

sem mangas, provido de dois bolsos frontais na 

extremidade inferior; costas em tecido acetina

061-04079 indumentária Almúcia

Veste em tecido aveludado na cor preta, aberto ao 

centro com 7 fechos e 11 botões decorativos circulares 

revestido em tecido acetinado vermelho, gola com duas 

linhas em costura de fio na cor dourada, dois fechos, orla 

em tecido na cor vermelha, pronlogand

061-04080 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem do mapa do 

Brasil(1945). Segundo Livro Tombo:"Uma moeda de 2 

cruzeiros em bronze alumínio. 1945-novo Padrão 

monetário Valor cruzeiros. ".



061-04081 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República(1926). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

de 100 réis níquel 3º Tipo da República 1926".

061-04082 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República(1929). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

de 200 réis níquel 3º Tipo da República 1929".

061-04083 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Carlos 

Gomes(1937). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

nacionalç de 300 réis níquel 1937- Série Brasileiros 

Ilustres - Carlos Gomes".

061-04084 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

república(1929). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1929".

061-04085 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com figura de mulher 

ajoelhada(1925). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda 

nacional de 1000 réis bronze alumínio 1925- com.1º 

Centenário da Independência".

061-04086 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com figura de 

mulher ajoelhada(1927). Segundo Livro Tombo:" Uma 

moeda nacional de 1000 réis- bronze alum.1927- 1º 

Cent. Da Independência".



061-04087 numismática e medalhística Cédula da Itália

Cédula da Itália, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 500 lire; anverso com 

efígie de mulher - Lira. Segundo Livro Tombo:" Um papel 

moeda italiano 5-- lire Mo2 - 174782 - 1966".

061-04088 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 mil réis; anverso com 

efígie do Campos Salles - Réis. Segundo Livro Tombo:" 

Um papel moeda nacional um mil réis ano 1923- série 

159ª - Estampa3 nº029504".

061-04089 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com figura indígena(1532-

1932). Segundo Livro Tombo:" Uma moeda de 100 réis 

níquel 1923 - Comemorativa do IV Centenário da 

Colonização do Brasil".

061-04090 numismática e medalhística Cédula da Colombia

Cédula da Colômbia, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 peso oro; anverso com 

figura de dois homens, reverso com figura de pássaro - 

Peso Oro. Segundo Livro Tombo:" Um papel moeda da 

Colômbia 1 peso oro- 86949449 - Julio 20 de 1966".

061-04091 equipamento industrializado Máquina de sorvete

Balde de madeira com manivela, alça e cilindro interno 

em metal pintado de laranja.

061-04093 equipamento industrializado Máquina de costura

Gabinete em madeira escura, adornado por motivos 

florais, talhadas em alto relevo; provido de cinco 

gavetas na lateral esquerda e uma na lateral direita. 

Porta dupla, dando acesso a pedaleira de metal, provida 

de correia interligada à máquina em metal .



061-04095 maquinário e utensílios Moedor de café

Moedor de café em metal, base quadrangular vazada 

com duas saliências semi circulares com orifícios, para 

fixação da peça, parte superior da base com inscrição 

"PEUGEOT FRERES BREVETES S.G.D.G"; tambor em 

forma de taça, provido de manivela.

061-04096.01 uso doméstico Conjunto para café- Bandeja

Conjunto em metal de 4 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por bule, 

leiteira, açucareiro e bandeja. Bandeja em formato 

eliptico, borda com decoração em cruz em alto relevo.

061-04097 arqueológico Fragmento de mão de pilão

Fragmento lítico polido de Mão de pilão. Formato 

cilíndrico. Parte inferior do lítico (base para socar) com 

sinais de uso.

061-04098 cultura popular Escultura

Escultura em madeira representando Deus Egípcio, base 

retangular com bordas arredondadas, figura mitológica, 

sentada, cabeça zoomorfa encimada por bola.

061-04099 cultura popular Escultura em madeira

Imagem fantástica em madeira,base quadrangular 

plana, com linhas de madeiras em marchetaria, braços 

levantados, cabeça triangular, com barba, boca aberta 

com dentes aparentes, nariz, olhos e par de chifres.

061-04103 mobiliário Cadeira

Cadeira de madeira, pintada de preto, com 4 pés, 

ascento em palhinha e espaldar.

061-04104 mobiliário Cadeira

Cadeira de madeira, pintada de preto, com 4 pés, 

ascento em palhinha e espaldar.

061-04105 mobiliário Cadeira

Cadeira de madeira, pintada de preto, com 4 pés, 

ascento em palhinha e espaldar.

061-04106 mobiliário Cadeira

Cadeira de madeira, pintada de preto, com 4 pés, 

ascento em palhinha e espaldar.



061-04108 etnográfico Espada Bororo

Espada em madeira com bainha, pontiaguda, 

empunhadura revestida por trançado de tala de fibra 

vegetal nas cores natural e marrom em motivos 

geometricos, finalizada por plumária nas cores vermelha 

e preta, cinto de separação em tala de fibra vegetal .

061-04109 etnográfico Colar Bororo

Colar com cordel de fibra vegetal, peitoral com série 05 

feixes de taquara envolto e entrelaçado em motivos 

geométricos por fios de algodão preto. Plumária nas 

cores rosa, vermelha, amarela, verde, azul e branca.

061-04110 etnográfico Peitoral de madeira Bororo

Peitoral com placa de madeira com motivos geométricos 

gravados, finalizado por 3 pingentes com rolete de 

bambu envolto por plumária nas cores branca, vermelha 

e preta. Encimado por colar com fio de fibra vegetal 

entrelaçada com dois roletes de bambu com plumárias 

nas cores branco, vermelho e preto. 

061-04112 etnográfico Colar Indígena Bororo

Colar em fibra de buriti envolto por madeiras cilíndricas 

envoltas por fibra vegetal escura e plumárias na cor 

verde, alternadas por sementes vermelha e preta, 

finalizada por duas sementes e plumárias amarelas.

061-05076 numismática e medalhística Moeda da Bolívia

Moeda prateada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com paisagem 

típica(1909). Segundo Livro Tombo:" Moeda da Bolívia 

de níquel diez centavos 1909".

061-05077 numismática e medalhística Moeda da Bolívia

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com paisagem 

típica(1937).Segundo Livro Tombo:" Moeda da Bolívia 

de niquel diez centavos 1937".



061-05078 numismática e medalhística Moeda da Bolívia

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 50 centavos; anverso com paisagem 

típica(1942). Segundo Livro Tombo:" Moeda da Bolívia 

de cobre cincuenta centavos 1942".

061-05079 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com brasão 

da República - cruzeiros(1956). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda nacional de 50 centavos cupro-niquel Cruzeiro 

2ºTipo- 1956".

061-05080 numismática e medalhística Moeda da Russia

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 20; anverso com brasão(1914). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda russa de 1914-20-níquel".

061-05081 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

brasão(1905). Segundo Livro Tombo:" moeda russa de 

1905- 1 cobre".

061-05082 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de uma peseta; anverso com efígie de Francisco 

Franco Caudillo(1947). Segundo Livro Tombo:" moeda 

espanhola de cobre Uma peseta 1947".

061-05083 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centésimos; anverso com efígie 

de Artigas(1943). Segundo Livro Tombo:" Moeda do 

Uruguai 50 centesimos- 1943".

061-05084 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula da Bolívia, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 boliviano; anverso com 

efígie do Simón Bolivar - Bolivianos Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda boliviano série V 13 nº 045332-20-

7-1928- 1 boliviano".



061-05085 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centimos; anverso com figura de leão(1944). 

Segundo Livro Tombo:" moeda do Paraguai de bronze 

alumínio 50 centimos 1944".

061-05086 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada, com as bordas onduladas,sujidade e 

oxidação .Reverso com valor de 50 centimos; anverso 

com figura de leão(1953). Segundo Livro Tombo:" 

moeda do Paraguai de bronze-aluminio 50 centimos 

1943".

061-05087 numismática e medalhística Moeda do Paraguai

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 5 centimos; anverso com figura não 

identificada(1947). Segundo Livro Tombo:" moeda do 

Paraguai de bronze-aluminio 5 cents 1947".

061-05088 numismática e medalhística Moeda

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste eoxidação; 

Reverso com valor de 20; anverso não identificado. 

Segundo Livro Tombo:" moeda de 20 réis de cobre-Tipo 

único da República 1889-1912".

061-05089 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 40 réis; anverso com figuras de 

estrelas - Réis. Segundo Livro Tombo:" moeda de 40 réis 

de cobre-Republica tipo único 1889-1912-1911".

061-05090 numismática e medalhística Moeda do Japão

Moeda prateada, com orifício central, bom estado de 

conservação com valor não identificado; anverso não 

identificado. Segundo Livro Tombo:" moeda japonesa - 

taisho - 15 sen".



061-05091 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie do 

Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" 

Papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal. Estampa 

2ª Série 3629 nº 035702 - London".

061-05092 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie do 

Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" 

Papel-moeda nacional 5 cruzeiros- valor legal Est. 2A 

série 3451 {-nº 032600-London".

061-05093 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros-valor legal 

Est.2ª-séire 3039{ - 051905- London".

061-05094 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marca de dobra; 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie do 

Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" 

papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal Est. 2ª-série 

3051ª -nº 026939- London".

061-05095 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est.2ªsérie 2970ª - nº 028828- London".



061-05096 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est.2ª série 2428ª. Nº 074937- London".

061-05097 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros- valor legal 

Est.2ª- série 2817ª-nº 064452 - ".

061-05098 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 4122 ª nº 11.600 London".

061-05099 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobras 

;Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie do 

Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro Tombo:" 

papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal Est. 2ª série 

3183 ª nº 086194 - London".

061-05100 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e rasgos; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 3479 ª nº 061534 London".



061-05101 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 2931 ª nº 070826 - London".

061-05102 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 4021 ª nº 44516 - London".

061-05103 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 2783 ª nº 66912 - London".

061-05104 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil. Com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 3728 ª nº 082966 - London".

061-05105 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 3425ª nº 029405 - London".



061-05106 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 3819ª nº 008060 - London".

061-05107 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 2288ª nº 010199 - London".

061-05108 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 2830ª nº 081521 - London".

061-05109 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco. ERRATA: PI 017088 na 

nota é referente ao nº de série da mesma, nº do PI 

correto é 5109. - Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda nacional 5 cruzeiros valor legal Est. 2ª série 

32365ª nº 017088 - London".

061-05110 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 3121ª nº 066236 - London".



061-05111 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 2887ª nº 076692 - London".

061-05112 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 2582ª nº 054210 - London".

061-05113 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 3373ª nº 060855 - London".

061-05114 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor legal 

Est. 2ª série 2954ª nº 095883ª - London".

061-05115 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2941ª-nº 045703ª - London".



061-05116 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 5 

cruzeiros; anverso com efígie do Barão do Rio Branco - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda nacional 

5 cruzeiros valor legal.Est. 2ª série 2446ª-nº 075599ª - 

London".

061-05117 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3402ª-nº 093988ª - London".

061-05118 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2321ª-nº 065960ª - London".

061-05119 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2730ª-nº 047755ª - London".

061-05120 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2934ª-nº 062845ª - London".



061-05121 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2485ª-nº 001465ª - London".

061-05122 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2388ª-nº 030786ª - London".

061-05123 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3559ª-nº 054862ª - London".

061-05124 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3933ª-nº 011341ª - London".

061-05125 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2567ª-nº 003317ª - London".



061-05126 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3937ª-nº 003581ª - London".

061-05127 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3251ª-nº 013911ª - London".

061-05128 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3590ª-nº 046834ª - London".

061-05129 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3061ª-nº 059619ª - London".

061-05130 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3613ª-nº 077921ª - London".



061-05131 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3561ª-nº 041826ª - London".

061-05132 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2425ª-nº 087765ª - London".

061-05133 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2956ª-nº 017718ª - London".

061-05134 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2706ª-nº 001435ª - London".

061-05135 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 1465ª-nº 085194ª - London".



061-05136 numismática e medalhística Cédula Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2409ª-nº 000540ª - London".

061-05137 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3009ª-nº 084736ª - London".

061-05138 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 712ª-nº 096964ª - London".

061-05139 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3397ª-nº 038909ª - London".

061-05140 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

manchas e orifícios; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda nacional 5 

cruzeiros valor legal.Est. 2ª série 3528ª-nº 002121ª - 

London".



061-05141 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3044ª-nº 092884ª - London".

061-05142 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3820ª-nº 009394ª - London".

061-05143 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 4250ª-nº 088600ª - London".

061-05144 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e rasgos; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3336ª-nº 000283ª - London".

061-05145 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2738ª-nº 003813ª - London".



061-05146 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e rasgos; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3254ª-nº 037889ª - London".

061-05147 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 3032ª-nº 053493ª - London".

061-05148 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional 5 cruzeiros valor 

legal.Est. 2ª série 2413ª-nº 067740ª - London".

061-05149 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula do Paraguai, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 guarani; anverso com 

figura de soldado paraguaio - Guaranies.Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda Paraguai guarani - B 7965 446- 

25/03/1952 ".

061-05150 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" moedas nacionais de 20 centavos-Novo Padrão 

monetário- valor Cruzeiros bronze alumínio anos 1945 - 

1950".



061-05151 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiros(1950). Segundo Livro 

Tombo:" moedas nacionais de 20 centavos-Novo Padrão 

monetário- valor Cruzeiros bronze alumínio anos 1945 - 

1950".

061-05152 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste, sujidade e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1947). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 50 centavos novo padrão 

monetário-valor Cruzeiro ano 1947- bronze alumínio".

061-05153 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1943).Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 10 centavos bronze 

alumínio novo padrão monetário Valor cruzeiros - 1943".

061-05154 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis.(1901)Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de 100 réis 1901- níquel 2º Tipo da 

República(1901)".

061-05155 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940).Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 300 réis 1940- níquel efígie de 

Vargas-Estado Novo".

061-05156 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 5; anverso com figura não 

identificada(1954).Segundo Livro Tombo:" moeda 

Italiana de alumínio de 1954".



061-05157 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil , com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros e figura de 

vitória-régia; anverso com efígie de índio; 

Cruzeiros.Segundo Livro Tombo:" papel moeda nacional 

cabeça de Índio - 5 cruzeiros valor recebido série 047- 

Est.3- Casa da moeda".

061-05159 cultura popular Manjolo em miniatura

Peça em madeira, pintado na cor vermelha com dois pés 

e base retangular com pilão.

061-05160 documento textual Cartaz de cinema [Cine Tabajara]

Um cartaz com a programação do "Cine Tabajara", 

contém anúncios de filmes estreantes, horários e datas.

061-05161 documento textual Panfleto Cine Tupan

Panfleto em papel, colorido, com programa inaugural do 

Cine Tupan.

061-05162 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco imagem frontal da Igreja 

de São Pedro Matriz de Tupã, com suas duas torres 

circundadas por andaimes; a frente grupo de pessoas e 

automóveis.

061-05163 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco imagem do prédio do Cine 

Tupã, em cor clara, com seis janelas frontais 

retangulares, e quatro circulares; e um portão de ferro;

061-05164 documento visual Cartão-postal [Aeroporto Municipal de Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida do antigo aeroporto 

de Tupã, prédio banco, em campo verde, com os dizeres 

em vermelho "Aeroporto Municipal de Tupã".

061-05165 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida da vista da avenida 

Tamoios entre Carijós e Potiguaras, ao centro canteiro 

com árvores, no lado direito carro azul, no lado esquerdo 

carro vermelho.

061-05166 documento visual Cartão-postal [Praça da Bandeira - Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida da Praça da 

Bandeira - Tupã, ao lado direito o prédio do Cine Tupã 

com fachada na cor rosa.



061-05167 documento visual Cartão-postal

[Associação Comercial e EEPG 

Bartira - Praça da Bandeira]

Cartão postal com ilustração colorida da Associação 

Comercial e EEPG Bartira - Praça da Bandeira, ao centro 

gramado, ao fundo do lado esquerdo prédio com colunas 

gregas, do lado direito prédio na cor rosa com janelas.

061-05168 cultura popular Chifre estilizado

Apêndice de material ósseo, recurvo, oco, extremidade 

inferior plana, provida de tampão em madeira circular; 

corpo com imagem talhada de figura humana sobre 

cavalo e inscrição "REPUBLICA DEL PARAGUAY".

061-05169 mineralogia Fragmento de carvão de koshi Fragmento de carvão de koshi. Coloração preta.

061-05170 uso pessoal Luneta

Telescopio refrator em metal, formato cilindrico, em três 

partes, sendo a extremidade distal móvel; ambas 

extremidades providas de lente; extremidade proximal 

com a inscrição "A T. NEVES & Cª., RUA D'ALFANDEGA, 

30, RIO DE JANEIRO"

061-05171 zoologia Casulo

Caixa de madeira com tampa de vidro, com exemplares 

do bicho da seda dentro e fora de cápsulas de vidro com 

tampa plástica em diversas fases de sua vida.

061-05172 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, colado em papel. Grupo de pessoas 

reunidas em via pública, faixa ao fundo com os dizeres: " 

O povo em geral saúda as autoridades pela instalação 

do distrito de Arco Íris".

061-05173 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, 

amarelamento e manchas. Grupo de pessoas sentadas e 

ao lado direito homem, Luiz de Souza Leão, em pé junto 

à bandeira do Brasil, no dia de instalação do distrito de 

Paz de Arco Íris.



061-05175 documento visual Cartão-postal [Antigo aeroporto de Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida do antigo aeroporto 

de Tupã, prédio banco, em campo verde, com os dizeres 

em vermelho "Aeroporto Municipal de Tupã".

061-05176 documento visual Cartão-postal

[Avenida Tamoios com Aimorés, 

Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida da avenida 

Tamoios com Aimorés - Tupã, no lado esquerdo carro 

azul, no lado direito carro preto e onibus vermelho e 

branco.

061-05177 documento visual Cartão-postal [Praça Dom Bosco]

Cartão postal com ilustração colorida da praça Dom 

Bosco, com escultura em base, ao fundo prédio com 

duas torres.

061-05178 documento visual Cartão-postal

[Avenida Tamoios entre Carijós 

e Potiguaras]

Cartão postal com ilustração colorida da vista da avenida 

Tamoios entre Carijós e Potiguaras, ao centro canteiro 

com árvores, no lado direito carro azul, no lado esquerdo 

carro vermelho.

061-05179 documento visual Cartão-postal [Praça da Bandeira, Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida da Praça da 

Bandeira - Tupã, ao lado direito o prédio do Cine Tupã 

com fachada na cor rosa.

061-05181 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, 

amarelamento e manchas. Grupo de homens perfilados 

diante de entrada de edificação.Inauguração do Banco 

do Estado em Tupã.

061-05182 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas, 

amarelamento, marcas de dobras e escrita. imagem de 

grupo de onze homens com indumentária militar, diante 

de edificação religiosa. Homens que serviram na 

Revolução de 1932, em frente a igreja em Aparecida do 

Norte.



061-05183 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

marcas de dobras. Imagem frontal de edificação. Prédio 

do antigo Aeroporto (aeroclube) de Tupã, no telhado 

grupo de pessoas, no lado direito em primeiro plano uma 

haste vertical de madeira.

061-05184 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Grupo de homens perfilados, trajando 

ternos, diante de porta de edificação. Ao centro homem 

de terno escuro e chapéu na mão(Luiz de Souza Leão); 

Posse do Prefeito Eduardo Vaz Paixão, como prefeito 

muncipal de Tupã.

061-05185 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

escrita. Grupo de pessoas em primeiro plano, ao fundo 

duas edificações; Aero Clube de Tupã, um com uma 

faixa com a inscrição "O AERO CLUBE DE TUPÃ SAUDA O 

GOVERNADOR DR. ADHEMAR DE BARROS"; Dia da 

Chegada do Sr. Adhemar de Barros em Tupã.

061-05186 equipamento industrializado Ventilador

Peça em metal com base hexagonal corpo quadrangular 

com quatro hélices coberta por grade hexagonal. Provido 

de fio em borracha.

061-05187 uso doméstico Chávena de chá

Chávena de porcelana japonesa pintada nas cores 

vermelha e preta com desenho de figuras humanas 

japonesas.

061-05188 uso doméstico Chávena de chá

Chávena de porcelana japonesa pintada nas cores 

vermelha e preta com desenho de figuras humanas 

japonesas.

061-05189 uso doméstico Chávena de chá

Chávena de porcelana japonesa pintada nas cores 

vermelha e preta com desenho de figuras humanas 

japonesas.



061-05190 uso doméstico Chávena de chá

Chávena de porcelana japonesa pintada nas cores 

vermelha e preta com desenho de figuras humanas 

japonesas.

061-05191 uso doméstico Pires Pires de xícara japonesa em metal, formato côncavo.

061-05192 uso doméstico Pires Pires de xícara japonesa em metal, formato côncavo.

061-05193 uso doméstico Pires Pires de xícara japonesa em metal, formato côncavo.

061-05194 uso doméstico Pires

Prato em metal, exclusivamente destinado a suportar 

uma chávena cujo lugar está marcado ao centro por um 

ressalto. Formato côncavo.

061-05195 uso doméstico Pires Pires de xícara japonesa em metal, formato côncavo.

061-05196 uso doméstico Bule de chá

Bule japonês com bico, asa cilindrica e tampa, com 

desenhos de figuras humanas nas cores vermelha e 

preta.

061-05197 uso doméstico Recipiente de chá

Recipiente (de nome não identificado) sem tampa, 

usado para servir chá, com alça na cor vermelha. 

Desenhos de figuras humanas japonesas nas cores 

vermelho e preto

061-05198 armamentos e munição Pistola

Arma portátil em metal, punho em madeira com 

desenhos em formato de ponta de diamante e figuras 

fitomorfas, terminação arredondada com protetor de 

coronha em metal, fixada por parafuso; provida de 2 

gatilhos superiores, botão de abertura da arma; dois cãe

061-05199 uso pessoal Óculos

Óculos com duas lentes circulares emolduradas por aro 

em metal, fixadas por resina; duas hastes em metal com 

terminação em metal maleavel curvado, fixadas à 

moldura das lentes por dobradiças.



061-05201 uso doméstico Açucareiro

Recipiente para guardar e servir o açúcar. Formato 

semicircular, com orla superior em faixa azul e filete 

dourado, duas asas laterias vazadas em posição vertical. 

Provido de tampa, com orla em azul e filete dourado, 

com pega compacta na superficie superior.

061-05203.01 uso doméstico Chávena

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semiesférica, com pé baixo, e asa lateral vazada em 

posição vertical na tonalidade dourada, bojo orlada por 

faixa na tonalidade azul e dois filetes na tonalidade 

dourada. Faz conjunto com um pires.

061-05204.01 uso doméstico Chávena 

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semiesférica, com pé baixo, e asa lateral vazada em 

posição vertical na tonalidade dourada, bojo orlada por 

faixa na tonalidade azul e dois filetes na tonalidade 

dourada.

061-05206 outros Estribo

Estribo em metal,revestido por peça dupla em couro , 

suporte em formato campanular, com prego com ponta 

dobrada formando alça, decorado por composição 

fitomórfa e circulos em alto relevo.

061-05220 outros Urna eleitoral

Arca em madeira, formato retangular, base plana, 

tampa retangular com fenda central, fixada por 

dobradiças, provido de fechadura em placa retangular 

em metal com decoração fitomorfa em alto relevo, 

fixada à caixa por quatro pregos.

061-05221 outros Campainha de mesa

Sineta manual em metal, formato campanular, base 

cilindrica vazada, com dispositivo mecanico provido de 

badalo interno e pino externo que impulsinado emite 

som caracteristico.



061-05222 numismática e medalhística Moeda da Austrália

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 5 cents; anverso com efígie de Elizabeth 

II(1969). Segundo Livro Tombo:" moeda da austrália 

efígie Elizabeth II 1969- níquel 5 cents".

061-05223 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e perda de papel; Reverso com valor de 20 cruzeiros; 

anverso com efígie do Marechal Deodoro da Fonseca - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda nacional 

098256- série 1835ª estampa 2ª valor legal- cr$20,00".

061-05224 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 20 

cruzeiros; anverso com efígie do Marechal Deodoro da 

Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda nacional cr$20,00 -valor legal-1ª série 1219ª 

nº046605 ".

061-05225 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de 

dobras,rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 

20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechal Deodoro 

da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda nacional cr$20,00 -valor legal-Est. 2ª série 1828ª - 

nº 087367 ".

061-05226 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marechal Deodoro da Fonseca - 

Cruzeiros.Segundo Livro Tombo:" papel moeda nacional 

cr$20,00 -valor legal-Est. 2ª série 1604ª - nº 086351 ".



061-05227 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marechal Deodoro da Fonseca - 

Cruzeiros.Segundo Livro Tombo:" papel moeda nacional 

cr$20,00 -valor legal-Est. 2ª série 1700ª - nº 056029 ".

061-05228 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marechal Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda nacional cr$20,00 -

valor legal-Est. 2ª série 1941ª - nº 055221 ".

061-05229 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 20 

cruzeiros; anverso com efígie do Marechal Deodoro da 

Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda nacional cr$20,00 -valor legal-Est. 2ª série 1757ª - 

nº 053888".

061-05230 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 20 

cruzeiros; anverso com efígie do Marechal Deodoro da 

Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda nacional cr$20,00 -valor legal-Est. 2ª série 701ª - 

nº 006405".

061-05231 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

perda de papel, rasgos e presença de fita adesiva; 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com efígie 

do Marechal Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo 

Livro Tombo:" papel moeda nacional cr$20,00 -Estampa 

1ª série 1256ª - valor legal - nº 13325".



061-05232 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 20 

cruzeiros; anverso com efígie do Marechal Deodoro da 

Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda nacional cr$20,00 -valor legal-Est. 2ª série 1428ª - 

nº 071057".

061-05233 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos e perda de papel; Reverso com valor de 20 

cruzeiros; anverso com efígie do Marechal Deodoro da 

Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda nacional cr$20,00 -valor legal-Est. 1ª série 825ª - 

nº 057114".

061-05234 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com figura 

feminina ajoelhada - Réis(1927). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 100 réis série comemoração da 

Independência - bronze - alumínio 1927 ".

061-05235 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com efígie de 

D. Pedro I e efígie de Epitácio Pessoa - Réis 

Comemorativa do Centenário da Independência(1822-

1922). Segundo Livro Tombo:" moeda nacional de 1000 

réis série Comemoração da Independência-bronze-

alumínio 1927".

061-05236 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com figura 

feminina ajoelhada - Réis(1924).Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 1000 réis série comemorativa da 

Independência-bronze-alumínio.1924".



061-05237 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros(1945).Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional bronze aluminio novo Padrão monetário 

valor cruzeiros 1945 1 cruz.".

061-05238 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros(1945).Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional bronze aluminio novo Padrão monetário 

valor cruzeiros 1945 1 cruz.".

061-05239 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Cruzeiros(1960).Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de aluminio 3º Tipo- 1 cruzeiro módulo 

maior- valor Cruzeiros- anos 1960".

061-05240 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste, sujidade e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Cruzeiros(1960).Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de aluminio 3º Tipo- módulo maior- 

Valor Cruzeiro- ano 1960 1 cruzeiro".

061-05241 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Cruzeiros(1961). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de aluminio 3º Tipo - módulo maior. 

Valor cruzeiros 1 cruzeiro- 1961 ".



061-05242 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Cruzeiros(1961). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de aluminio 3º Tipo - módulo maior. 

Valor cruzeiros 1 cruzeiro- 1961 ".

061-05243 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945).Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de bronze alumínio.Novo 

Padrão monetário. Valor Cruzeiros 50 centavos 1945".

061-05244 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiros(1953).Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de bronze alumínio - Novo 

Padrão Monetário - Valor Cruzeiros - 50 centavos -

1953".

061-05245 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiros(1953).Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de bronze-alumínio. Novo 

Padrão Monetário- Valor Cruzeiros - 10 centavos - 

1953".

061-05246 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiros(1951).Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de bronze-alumínio. Novo 

Padrão monetário Valor Cruzeiros - 50 centavos - 1951".



061-05247 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1923).Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de níquel 400 réis - 1932- 3º Tipo da República".

061-05248 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1934). Segundo Livro Tombo:" moeda nacional de 

níquel 200 réis - 1925 - 3º Tipo da República".

061-05249 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie do 

Barão de Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de níquel 200 réis- 1937 série brasileiros 

ilustres ef. Barão de Mauá".

061-05250 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1930). Segundo Livro Tombo:" Moeda 

Nacional de níquel 100 réis- 1926 3º Tipo da República".

061-05251 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e riscos; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiros(1950). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda nacional de bronze alumínio de 20 cts 

1950- Novo Padrão monetário - Valor Cruzeiros ".

061-05252 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiros(1950). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de bronze-alumínio de 20 cts- 1950- Novo 

Padrão monetário Valor Cruzeiros".



061-05253 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifácio - Cruzeiros(1951). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de bronze-alumínio de 10 cts-

1951- novo Padrão monetário-valor Cruzeiros ".

061-05254 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste; Reverso com valor de 

10 cruzeiros; anverso com figura do mapa do Brasil - 

Cruzeiros(1965). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de alumínio valor 10 cruzeiros 4º Tipo da 

República 1965".

061-05255 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com figura 

do mapa do Brasil - Cruzeiros(1965). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de aluminio valor 10 cruzeiros 

4º Tipo da República - 1965".

061-05256 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com figura 

do mapa do Brasil - Cruzeiros(1965). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de aluminio valor 10 cruzeiros 

4º Tipo da República 1965".

061-05257 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie de Floriano 

Peixoto - Réis(1939). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de bronze-aluminio de 2000-réis 1939- série 

Brasileiros Ilustres Floriano Peixoto".



061-05258 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste; Reverso com valor de 

2000 réis; anverso com efígie de Floriano Peixoto - 

Réis(1939). Segundo Livro Tombo:" moeda nacional de 

bronze-aluminio de 2000 réis.1939- série Brasileiros 

Ilustres Floriano Peixoto".

061-05259 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Floriano Peixoto - Réis(1939). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de bronze-aluminio- de 2000 réis 139 

Série Brasileiros Ilustres- Florianbo Peixoto".

061-05260 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e riscos; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com brasão da República - 

Cruzeiros(1958). Segundo Livro Tombo:" moeda de 

aluminio nacional 2 cruzeiros 1958 3º Tipo da República 

de módulo maior".

061-05261 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 francs; anverso com figura 

feminina em pé(1971). Segundo Livro Tombo:" moeda 

francesa 5 francos 1971 - níquel".

061-05262 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 franc; anverso com figura 

feminina em pé(1969). Segundo Livro Tombo:" moeda 

francesa 1 franco 1969".

061-05263 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centimes; anverso com efígie 

feminina(1963). Segundo Livro Tombo:" moeda 

francesa 10 centimos de 1963- cobre".

061-05264 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1/2 franc; anverso com figura 

feminina em pé(1971). Segundo Livro Tombo:" moeda 

francesa 1/2 franco 1971 níquel".



061-05265 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5$00; anverso com figura de 

embarcação(1972). Segundo Livro Tombo:" moeda 

portuguesa de níquel de 5 $000 1972 ".

061-05266 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 centimes; anverso com efígie 

feminina(1973). Segundo Livro Tombo:" moeda 

francesa de 5 centimos 1973- níquel".

061-05267 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centimes; anverso com efígie 

feminina(1973). Segundo Livro Tombo:" moeda 

francesa de 20 centimos de 1973.níquel".

061-05268 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10$00; anverso com figura de 

embarcação(1973). Segundo Livro Tombo:" moeda 

portuguesa de 10$000 1973- níquel".

061-05269 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 escudo; anverso com quatro 

escudos(1971). Segundo Livro Tombo:" moeda 

portuguesa de 1 escudo. 1971 níquel ".

061-05270 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 $ 50; anverso com figura de 

embarcação(1972). Segundo Livro Tombo:" moeda 

portuguesa 2$50 centavos 1972-niquel".

061-05271 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda acobreada, com oxidação; Reverso com valor de 

50 centavos; anverso com quatro escudos(1971). 

Segundo Livro Tombo:" moeda portuguesa de 50 

centavos 1971-niquel".



061-05272 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com figura 

não identificada(1971). Segundo Livro Tombo:" moeda 

portuguesa de 10 centavos 1971-níquel".OBS: Livro 

Tombo rasurado na data, passando para 1973 a lápis.

061-05273 numismática e medalhística Moeda da Suiça

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1/2 Fr.; anverso com figura 

feminina em pé - Helvétia(1970). Segundo Livro 

Tombo:" moeda suiça 1/2 franco 1968-níquel".

061-05274 numismática e medalhística Moeda da Suiça

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 Fr.; anverso com figura feminina 

em pé - Helvétia.(1968). Segundo Livro Tombo:" moeda 

suiça 2 francos 1968-níquel".

061-05275 numismática e medalhística Moeda da Suiça

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 Fr.; anverso com figura feminina 

em pé - Helvétia.(1968). Segundo Livro Tombo:" moeda 

suiça 2 francos 1968-níquel".

061-05276 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25 ptas; anverso com efígie de 

Francisco Franco.(1957). Segundo Livro Tombo:" moeda 

espanhola de 25 pesetas 1957-níquel".

061-05278 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 500 cruzeiros; anverso 

com efígie do D. João VI - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda nacional de cr$ 500,00 série 

1548ª - nº 006011 ".

061-05279 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula da Rússia, com amarelamento, marcas de dobras 

e manchas; Reverso com valor de 25; anverso com 

efígie de homem. Segundo Livro Tombo:" papel moeda 

russo de 25 rublos. Nº 856304 -- 1909".



061-05281 histórico Brasão

[Tupã - Metrópole Universitária 

do Centro-Oeste Paulista]

Quadro em gesso com imagem de brasão ao centro e a 

inscrição 'Tupã - Metrópole Universitária do Centro-

Oeste Paulista'

061-05282 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica base plana, formato oval, laterais 

retraidas. Face exterior, com decoração em espiral com 

linhas obliquas, face interior com decoração de linhas 

obliquas; covo com decoração de elemento fitomorfo 

ladeado por espirais.

061-05283 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bilha em cerâmica, provido de um bico alongado, asa 

cilindrica vazada em posição vertical; Decorado com 

motivos fitomorfos e linhas horizontais em alto relevo.

061-05284 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica alongado, cilindrico, em forma de 

barril, provido de uma asa vazada em posição vertical. 

Apresenta saliencia na metade inferior de uma das 

laterais do bojo, e linhas em baixo e alto relevo.

061-05285 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bilha em cerâmica, base plana, bojo e gargalo com 

decoração de motivos geometricos, com uma asa lateral 

em posição vertical; provido de tampa circular com pega 

compacto.

061-05286 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica com três pés, bojo decorado com 

motivos fitomorfos, gargalo decorado com espirais e 

linhas verticais; provido de duas asas laterais vazadas 

em posição vertical; provido de tampa circular com pega 

compacto; sinais de queima.

061-05287 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

BIlha em cerâmica, com uma laterial em posição 

horizontal. Base plana, bojo com decoração de 

elementos fitomorfos, gargalo com decoração de 

motivos geometricos.



061-05288 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica, base plana, duas asas laterais em 

posição vertical, bojo com decoração de uma linha 

horizontal ondulada; sinais de queima; provido de tampa 

com pega campanalar compacto.

061-05289 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bilha em cerâmica, provido de dois bicos, um 

campânular e outro cônico, asa cilindrica vazada na 

superficie superior; Decorado com motivos geometricos 

em alto relevo.

061-05290 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bilha em cerâmica vermelha, base plana, bojo com 

decoração em alto relevo, parte superior em linhas 

cruciformes em alto relevo; provido de dois bicos, sendo 

um campanular e um cônico; provido de alça.

061-05291 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Galheteiro em cerâmica, utensílio de mesa composto por 

um suporte sem asas, provido de dois suportes vazados 

e dois compactos para galhetas. Base plana com orla 

corrugada, pega superior vazado.

061-05292 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Moringa em cerâmica, base em taça, provido de dois 

bicos, um campânular e outro cônico, asa cilindrica 

vazada na superficie com alça; Corpo circular, decorado 

com motivos fitomorfos.

061-05293 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Moringa em cerâmica, base em taça, provido de dois 

bicos, um campânular e outro cônico, asa cilindrica 

vazada na superficie superior com alça; Corpo em 

formato de timão, decorado com motivos geométricos e 

pontos obliquos.

061-05294 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Púcaro, vaso de toucador destinado a extrair liquidos de 

outros recipientes maiores, base plana, provido de uma 

alça lateral em posição vertical, bojo decorado com 

linhas horizontais.



061-05295 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Jarro em cerâmica, que se destina a conter e a servir 

líquidos. Base plana, bojo com deração de motivos 

geometricos e linhas horizontais em alto relevo, borda 

corrugada, bico, provido de uma asa vazada em posição 

vertical.

061-05296 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Castiçal em cerâmica, posição de pé, destinado à 

iluminação, composto por três braços para suporte de 

velas.

061-05298 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bilha em cerâmica, provido de um bico alongado, asa 

cilindrica vazada em posição vertical; Decorado com 

motivos fitomorfos em alto relevo.

061-05299 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Açucareiro, recipiente para guardar e servir o açúcar. 

Base em taça, borda com ranhaduras obliquas. Bojo com 

decoração de motivos geometricos, com duas alças 

laterais em posição vertical; Provido de tampa circular 

com pega compacto.

061-05300 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Moringa em cerâmica, base em taça, provido de dois 

bicos, um campânular e outro ausente, asa cilindrica 

vazada na superficie superior com alça; Corpo em 

formato de barril, decorado com motivos geométricos e 

florais.

061-05301 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Jarro em cerâmica, que se destina a conter e a servir 

líquidos. Composto por pé baixo, bojo amplo,cilíndrico 

com deração de motivos geometricos em alto relevo, 

gargalo com terminação em bico, provido de uma asa 

vazada em posição vertical.

061-05302 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica, com formato zoomorfo(em forma de 

suino) cortado ao meio, com 3 suportes, provido de 

quatro pés alongados.



061-05303 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Castiçal em cerâmica, em dois niveis, sendo o primeiro 

platiforme com borda ondulada; o segundo alongado 

com encaixe para suporte de vela, provido de uma asa 

lateral em posição vertical.

061-05304 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bule em cerâmica, recipiente no qual se faz a infusão do 

chá e que se destina ao seu serviço. base plana, uma 

asa lateral em posição vertical, bico lomgo; bojo 

decorado com motivos fitomorfos e florais, e linhas 

horizontais; bocal com decoração de linhas horizontais.

061-05305 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bilha em cerâmica, provido de dois bicos, um 

campânular e outro cônico, asa cilindrica vazada na 

superficie superior; Decorado com linhas verticais 

onduladas e elementos florais.

061-05306 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bule em cerâmica, recipiente no qual se faz a infusão do 

chá e que se destina ao seu serviço. base plana, uma 

asa lateral em posição vertical, bico longo; bojo 

decorado com motivos florais, e linhas obliquas; provido 

de tampa circular com pega compacto.

061-05307 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; Corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05308 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.



061-05309 cultura popular Nossa Senhora de Estremoz de Portugal Nossa Senhora de Estremoz

Imagem feminina em cerâmica em pé, sobre base em 

pilastra na tonalidade verde, com três querubins frontais 

encimado por serpente na tonalidade marron e verde 

envolta sobre nossa senhora.Dois chifres laterais acima 

da base na altura dos pés.

061-05310 cultura popular Santo Antônio de Estremoz Santo Antônio de Estremoz

Imagem masculina de Santo Antônio em pé sobre base 

em pilastra de quatro níveis; sendo o primeiro na 

tonalidade amarela, com linhas oblíquas na tonalidade 

vermelha, o segundo na tonalidade verde escuro, com 

detalhes elípticos em verde - claro, o terceiro na 

tonalidade amarelo com linhas oblíquas em vermelho e 

o quarto nível na tonalidade vermelho. 

061-05311 cultura popular São João de Estremoz de Portugal. São João de Estremoz

Imagem masculina em cerâmica, em pé, sobre base em 

pilastra circular na tonalidade verde aparentando 

gramado, encimada frontalmente por quatro rosetas nas 

tonalidades: verde com vermelho; amarelo com preto; 

preto com amarelo; e vermelho com azul.

061-05313.01 uso doméstico Serviço de mesa em cerâmica de Estremoz

Conjunto de 03 recipientes em cerâmica vermelha 

usados para o transporte e consumo de liquidos. Bilha, 

destinada a conter líquidos, de forma bojuda, com 

gargalo estreito, com base plana, bojo com decoração 

de elementos fitomorfos.

061-05314 uso doméstico Cerâmica de Estremoz

Bilha em cerâmica, base plana, bojo com aplicações em 

motivos fitomorfos, provida de dois bicos: um 

campanular e um cônico.



061-05315 cultura popular Alminha com imagem em cerâmica

Alminha com base pentagonal com borda na tonalidade 

marrom, base na cor branca com cinco rosetas nas cores 

branca, rosa, vermelha e amarela. Duas pilastras 

frontais na tonalidade branca com linhas azuis e 

prateadas e seis rosetas nas cores rosa, laranja, 

vermelho e amarelo.

061-05316 cultura popular Bilha em Cerâmica

Base plana na tonalidade verde escuro, com círculos em 

verde claro, bojo na tonalidade azul com pintura de 

motivos fitomorfos e florais nas tonalidades laranja, 

amarelo e verde, terminações da borda com aplique 

drapeado nas cores amarelo, verde e laranja.Tampa nas 

tonalidades laranja, com enfeite florais.

061-05317 cultura popular Pombal

Pombal em cerâmica, base plana circular na tonalidade 

verde, encimada por 4 níveis, sendo o primeiro com 

borda na tonalidade verde, arcos na tonalidade laranja, 

onde descançam pombos na cor preta, branca e 

vermelha; o segundo nível com borda rosa, arcos na 

tonalidade azul, onde descançam pombas vermelhas; 

no terceiro nível com borda na tonalidade vermelha, 

com arcor na tonalidade rosa, descançam pombas 

brancas; no quarto nível com borda na tonalidade prata.

061-05318 outros Boneca [Pauliteiro de Miranda]

Boneca em pano, figura femina em pé, sapatos em 

tecido na cor preta com costura de fio de algodão preta, 

pernas retas, metade inferior da perna revestida por 

tecido listrado na cor branca e vermelha, metade 

superior da perna com calçola em tecido na cor preta. 

Saia branca com babados e cinto na cor vermelha. Nas 

mãos dois bastões nas cores verde, vermelho e branco.



061-05319 outros Boneca [Galinheira de Lisboa]

Boneca em pano figura femina em pé ,sapatos em 

tecido na cor bege com costura de fio de algodão bege, 

pernas retas, metade inferior da perna revestida por fio 

de algodão branco, metade superior da perna com 

tecido na tonalidade rosa. Boneca Galinheira veste saia 

xadrez em preto, vermelho e azul, com avental 

vermelho e desenhos florais. Na cabeça um cesto com 

uma galinha.

061-05321 cultura popular Boneco Pastor da Serra da Estrela

Boneco em pano, figura masculina em pé ,sapatos em 

tecido na cor bege com costura de fio de algodão bege, 

pernas retas. Boneco Pastor veste calça em feltro na cor 

marrom, preso a cintura uma faixa em tecido na cor 

vermelha amarrado no lado esquerdo, Camisa xadrez 

azul e branco com casaco marrom e gola azul. Na mão 

direita segura uma haste com sacola.

061-05322 cultura popular Boneco Saloio de Cintra

Boneco em pano, figura masculina em pé ,sapatos em 

tecido na cor bege com costura de fio de algodão bege, 

pernas retas. Boneco Saloio veste calça em feltro na cor 

preta, preso a cintura uma faixa em tecido na cor 

vermelho amarrado no lado esquerdo, camisa xadrez 

branco e vermelho, nos braços duas cestas.

061-05323 outros Boneca [Cefeira do Alentejo]

Boneca em pano, figura femina em pé ,sapatos em 

tecido na cor bege com costura de fio de algodão bege, 

pernas retas, metade inferior da perna em tecido listrado 

vermelho e branco. Boneca Ceifeira veste calça curta em 

feltro na cor azul, preso a cintura um avental com figura 

floral. Usa chapéu em preto com flores. Nas mãos um 

chumaço de trigo.



061-05324 outros Boneca [Saloia de Caneças]

Boneca em pano, figura feminina em pé , sapatos em 

tecido na cor bege com costura de fio de algodão bege, 

pernas retas, metade inferior da perna em tecido listrado 

vermelho e branco. Boneca Saloia veste saia com 

estofamento em feltro na cor azul, saiote em xadrez 

vermelho e branco e lenço na cabeça. 

061-05326 outros Boneca [Noiva de Viana do Castelo]

Boneca de pano, figura femina em pé, sapatos com 

bicos afilados em tecido na cor preta com costura de fio 

de algodão preto, pernas retas, metade inferior da perna 

revestida por fio de algodão branco, metade superior da 

perna com tecido na tonalidade rosa.Vestido preto, com 

véu branco e buquê de flores brancas.

061-05328 outros Boneca [Pastora da Serra da Estrela]

Boneca em pano figura femina em pé ,sapatos em 

tecido na cor bege com costura de fio de algodão bege, 

pernas retas, metade inferior da perna revestida por fio 

de algodão branco, metade superior da perna com 

tecido na tonalidade rosa. Boneca pastora veste saia 

preta com beiral azul, avental rosa com motivos florais 

em branco e capuz marrom na cabeça. Nos braços 

carrega um carneirinho branco.

061-05329 outros Boneca [Sargaceira de Ofir]

Boneca em pano figura femina em pé ,pés com tecido na 

tonalidade rosa ,pernas retas, pernas com tecido na 

tonalidade rosa. Boneca pastora veste saia em tecido de 

lã com estofamento na tonalidade branca, saiote e 

calçola em tecido branco orlado por costura.



061-05330 cultura popular Boneco Camponês Minhoto

Boneco em pano, figura masculina em pé ,sapatos em 

tecido na cor preta com costura de fio de algodão preto, 

pernas retas. Boneco Camponês veste calça em feltro na 

cor preta, preso a cintura uma faixa em tecido na cor 

vermelho amarrado no lado esquerdo, camisa branca 

com detalhes em vermelho e nas mãos segura uma 

sanfona.

061-05331 cultura popular Boneco em cerâmica de Barcelos

Figura antropomórfa masculina em pé sobre base 

quandrangular com borda na tonalidade verde, pernas 

retas paralelas na tonalidade branca com lista lateral 

vermelha, braços levemente arqueados tendo a mão 

instrumento musical (pratos) em tonalidade dourada,

061-05332 cultura popular Boneco em cerâmica de Barcelos

Figura antropomórfa masculina em pé sobre base 

quandrangular com borda na tonalidade verde, pernas 

retas paralelas na tonalidade branca com lista lateral 

vermelha, braços levemente arqueados tendo a mão 

instrumento musical de percussão em tonalidade 

dourado.

061-05333 cultura popular Boneco em cerâmica de Barcelos

Figura antropomórfa masculina em pé sobre base 

quandrangular com borda na tonalidade verde, pernas 

retas paralelas na tonalidade branca com lista lateral 

vermelha, braços levemente arqueados tendo a mão 

instrumento musical de percussão em tonalidade 

dourado.

061-05334 cultura popular Boneco em cerâmica de Barcelos

Figura antropomórfa masculina em pé sobre base 

quandrangular com borda na tonalidade verde, pernas 

retas paralelas na tonalidade branca com lista lateral 

vermelha, braços levemente arqueados tendo a mão 

instrumento musical de sopro em tonalidade dourada,



061-05336 uso doméstico Tigela de Barcelos

Recipiente em cerâmica semiesférico usado para a 

confecção, conservação e consumo de alimentos; Aba e 

covo na tonalidade amarela, com decoração de 

elementos fitomorfos, covo com pintura zoomorfa; 

Pintura decorativa nas tonalidades marrom e verde.

061-05337 outros Caixa [Viana de Castelo]

Caixa triangular em tecido, base plana em tecido na 

tonalidade branca orlada por bordado cruciforme em fios 

de lã nas cores amarela e laranja, bojo retangular com 

tampa encaixante nas tonalidades branca e amarela, 

interior em tecido com elementos florais.

061-05338 outros Caixa [Viana de Castelo]

Caixa triangular em tecido, base plana em tecido na 

tonalidade branca orlada por bordado cruciforme em fios 

de lã na tonalidade vermelha, bojo retangular com 

tampa encaixante nas tonalidades branca e vermelha, 

interior em tecido com elementos florais nas cores azul, 

verde e branco.

061-05339 outros Caixa [Viana de Castelo]

Caixa em formato de coração estilizado em tecido, base 

plana em tecido na tonalidade azul orlada por bordado 

cruciforme em fios de lã na tonalidade azul, bojo com 

tampa encaixante na tonalidade azul, interior em tecido 

com elementos florais nas tonalidades amarelo, azul e 

branco.

061-05340 outros Caixa [Viana de Castelo]

Caixa em formato de coração estilizado em tecido, base 

plana em tecido na tonalidade azul orlada por bordado 

cruciforme em fios de lã na tonalidade azul, bojo com 

tampa encaixante na tonalidade azul, interior em tecido 

com elementos florais nas tonalidades azul, verde e 

branco.



061-05341 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05342 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05343 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05344 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05346 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.



061-05347 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05348 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05350 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05351 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05352 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.



061-05354 cultura popular Galo de Barcelos

Imagem zoomorfa de galo; em cerâmica com simetria 

bilateral, base ciliindrica na tonalidade azul claro, duas 

patas finas e alongadas sobre a base, na tonalidade 

amarela; corpo globular oco na cor preta, sobrepujado 

por asas planas inclinadas a cerca de 45°.

061-05356 cultura popular Vaso (miniatura)

Vaso em cerâmica, base plana, bojo decorado com 

pintura de elementos florais nas tonalidades vermelho, 

branco, verde, amarelo e azul, faixa na tonalidade 

branca com a inscrição "RECORDAÇÃO" na tonalidade 

preta.

061-05357 cultura popular Bule em miniatura

Bule em cerâmica com base em taça circular com asa 

lateral vertical, provido de bico alongado, bojo com 

pintura de elementos florais nas tonalidades vermelho, 

branco, verde, amarelo faixa na tonalidade branca com 

a inscrição "SAUDADE" na tonalidade preto.

061-05358 cultura popular Vaso (miniatura)

Vaso em cerâmica com três pés, bojo com pintura de 

elementos florais nas tonalidades rosa branco, verde, 

azul, faixa na tonalidade branca com a inscrição 

"SAUDADE" na tonalidade preta. Com duas asas laterais 

em posição vertical.

061-05359 cultura popular Bilha

Bilha em cerâmica, base circular,provida de asa lateral 

em posição vertical, bojo com pintura de elementos 

florais nas tonalidades rosa branco, verde, azul, faixa na 

tonalidade branca com a inscrição "RECORDAÇÃO" na 

tonalidade preta.

061-05360 cultura popular Balde miniatura

Balde em cerâmica, base plana, bojo com pintura de 

motivos florais nas cores verde, amarela, vermelha, 

branca e azul, apresenta faixa branca com a inscrição 

"AMIZADE" na cor preta; laterais com alças tematizando 

elemento fitomorfo, com orificio na extremidade.



061-05361 cultura popular Jarro

Jarro em cerâmica, base circular, asa lateral em posição 

vertical, provido de bico, bojo com pintura de elementos 

florais nas tonalidades rosa branco, verde, azul, faixa na 

tonalidade branca com a inscrição "AMIZADE" na 

tonalidade preta.

061-05362 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Panela em cerâmica, cilindrico, com duas asas laterias 

vazadas em posição vertical. Base plana, bojo com 

decoração de 1 linha ondulada. Provido de tampa 

cilindrica, com pega compacto na superficie.

061-05366 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vasilha em cerâmica, base plana, duas asas laterais em 

posição vertical; face exterior do bojo decorado com 

linhas verticais, face interior com linhas verticais, covo 

com motivo floral.

061-05367 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica, base plana, duas asas laterais em 

posição vertical, face exteriro do bojo com decoração em 

espiral, face interior com linhas, covo com cruz.

061-05368 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica, base plana, uma asa laterai em 

posição vertical, bojo com decoração de linhas verticais 

onduladas, provido de tampa em 2 níveis, sendo o 

segundo com borda com ranhaduras, com pega 

compacto campanular.

061-05369 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Bilha em cerâmica, base plana, bojo com decoração de 

faixas horizontais, provido de uma alça lateral em 

posição vertical.

061-05370 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica, alongado, base plana, bojo com 

decoração de linhas e motivos elipticos verticais ; 

provido alça presa à duas asas laterais em posição 

vertical.



061-05371 uso doméstico Cerâmica de Bisalhães

Vaso em cerâmica, com três pés, duas asas laterais em 

posição vertical; bojo com decoração em espiral; provido 

de tampa em dois niveis, sendo o segundo com borda 

com ranhaduras, e pega campanalar compacto.

061-05372 documento textual Carta-patente

[para Joaquim Cândido de Mello 

Souza]

Uma carta patente do vice presidente da república, 

Marechal Floriano Peixoto à Joaquim Cândido de Mello 

Souza.

061-05373 uso doméstico Centro de mesa

Tecido retangular, em seda, extremidades com franja; 

estofamento na cor vermelha com decoração de 

motivos fitomorfos e de composições mitologicas de 

cavaleiro montado com arco e flecha e figura zoomorfa, 

circunscritas por circulos e quatro quadrados nas 

extremidades.

061-05374 uso doméstico Prato de sobremesa

Prato em louça branca com pintura colorida de frutas( 

maça e pêra) e elementos fitomorfos no fundo; Interior e 

borda dourada.

061-05375 uso doméstico Bule

Bule chá de louça japonesa, sem pintura, na cor marrom 

escuro, com bico e asa; provida de tampa com pega e 

dois orificios.

061-05376 uso doméstico Prato de sobremesa

Recipiente de louça para conter e servir alimentos, de 

forma circular, plano, raso, borda ondulada; Aba orlada 

por filete na cor cinza, decorada por motivos fitomorfos 

em alto relevo e quatro motivos florais; Covo com 

arranjo fitomorfo e floral ao centro.

061-05377 uso doméstico Travessa

Recipiente de louça destinado a servir os alimentos à 

mesa, alongada, na cor branca, com borda ondulada, 

prolongando-se e uma asa compacta.



061-05378 uso doméstico Prato de sobremesa

Recipiente de louça para conter e servir alimentos, de 

forma circular, plano, raso. Aba com decoração de 

motivos geometricos e linhas onduladas com 

terminações em trevos.Covo orlado por festão, com 

arranjo fitomorfo e floral ao centro; Peça monocromada.

061-05379 uso doméstico Bandeja

Bandeja de louça e metal, destinada a apresentação de 

peças ligadas ao serviço de mesa ou de quarto. Formato 

circular, suporte em ferro com três pés em bola; base 

plana em louça com figura de elemento floral.

061-05380 uso doméstico Cinzeiro

Recipiente para colocar as cinzas do tabaco, formato 

triangular, borda com 3 reentrâncias para apoio dos 

produtos do tabaco. Bojo com faixa horizontal dourada, 

ao centro efígie indígena encimada pela inscrição 

"RESTAURANTE", e abaixo "TUPAN".

061-05381 uso doméstico Paliteiro

Recipiente para guardar ou dispor palitos para os dentes. 

Formato em caixa triangular alongada com 1 orifício em 

uma extremidade esquerda. Corpo com faixa horizontal 

dourada, ao centro efígie indígena encimada pela 

inscrição "RESTAURANTE", e abaixo "TUPAN.

061-05382 uso doméstico Chávena

Chávena de louça branca, formato oval, provido de três 

pés em bola na tonalidade dourado; bojo decorado em 

alto relevo na tonalidade azul, com filetes em dourado; 

borda ondulada, asa vertical e estilizada em dourado;

061-05383 uso doméstico Bomboniere

Recipiente em vidro, formato cilindríco, base circular, 

base convexa, borda em metal com alça decorada por 

motivo em formato de ponta de diamante em alto 

relevo.



061-05385 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com escrita e em bom 

estado de conservação. Retrato de homem de terno 

escuro. Imagem do governador do estado de São Paulo: 

Laudo Natel, curador do Museu Hist. Pedagógico Índia 

Vanuire.Fotografia em preto e branco do governador do 

estado de São Paulo: Laudo Natel, curador do Museu 

Hist. Pedagógico Índia Vanuire. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Foi também governador do estado de São 

Paulo".

061-05386 uso doméstico Chaleira

Recipiente em louça para guardar e servir chá, formato 

semicircular, base plana, bojo com pintura decorativa de 

linhas e circulos nas cores preta e branca; uma alça 

lateral na posição horizontal; com bico; provido de 

tampa circular com pega compacto.

061-05387 uso doméstico Chaleira

Chaleira em louça, recipiente para guardar e servir o chá, 

base plana, face exterior na tonalidade cinza; bojo com 

pintura decorativa de elementos fitomorfos, florais e 

aves, nas tonalidades branca, verde, vermelho, azul, 

amarelo e marrom; apresenta bico;Provido de tampa.

061-05388 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com amarelamento e 

manchas. Mulher de cabelos presos e camisa 

estampada; D. Joanna Ferrari - mãe da 1.ª prof.ª Florida 

Campos Rodrigues, foi a 1.ª parteira - 1932 a 1945. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" D.Joana era a parteira conhecida 

e procurada por todos pois tinha na varanda de sua casa 

pintado uma cegonha para identificar seu trabalho de 

parteira em Tupã e região."



061-05389 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perfurações e manchas. Retrato de mulher de cabelos 

curtos usando colar de pérolas. Imagem da primeira 

professora de Tupã, D. Florida de Campos Rodrigues. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Foi a primeira professora leiga a 

lecionar para a classe feminina a convite do sr. Luis de 

Souza leão, a qual era paga por ele."

061-05391 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Retrato de homem de cabelos brancos, 

terno escuro com lenço no bolso.Imagem de Marechal 

Candido Rondon.

061-05392 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Retrato de homem de perfil com terno 

escuro usando gravata com círculos; Imagem de Vinicius 

Stein Campos. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Na época como 

diretor de museus foi o responsável pela criação do 

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre em 23 de 

setembro de 1967, como também proferiu vários cursos 

de museologia em nossa cidade."

061-05394 arte sacra (Católica/Africana) Escultura [Nossa Senhora da Conceição]

Nossa Senhora da Conceição (Senhora das Vitórias da 

Caatinga). Imagem feminina de pé em cerâmica, sobre 

base dulpa, sendo a primeira elíptica, ladeada por dois 

circulos na cor dourada em madeira, segundo lance em 

peanha ladeada por semi-luas na tonalidade azul, ao 

centro serafim dourado; Nossa senhora veste alva em t



061-05397 numismática e medalhística

Moeda Inauguration of the Caribbean 

Development Bank Grenada

Moeda prateada, em bom estado de 

conservação,dentro de suporte de plástico transparente 

e azul; Reverso com valor de 4 dollars; anverso com 

figura de frutas (1970). Segundo Livro Tombo:" moeda 

comemorativa de 4 des.1970 em Prata Caribean 

Grenada Inauguration ".

061-05398 numismática e medalhística Moeda

Moeda de vidro,com manchas; Reverso com valor de 

não identificado; anverso com efígie antropomórfica. 

Segundo Livro Tombo:" moeda Felícia de vidro do séc.X 

a.c. 3.000 anos + ou - ".

061-05399 numismática e medalhística Moeda do Brasi

Moeda acobreada, com riscos e oxidação; Reverso sem 

valor monetário, com imagem de âncora com brasão por 

cima ; anverso com três efigies masculinos. 

Comemorativa 1º Centenário da Batalha Naval do 

Riachuelo(1965). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional comemorativa da Batalha do Riachuelo - 11-06-

1865".

061-05400 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda prateada, em bom estado de conservação, com 

borda em formato dodecágono; Reverso com valor de 5 

pesos; anverso com figura de embarcação(1962). 

Segundo Livro Tombo:" moeda argentina 5 pesos 1962-

níquel ".

061-05402 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com brasão 

da República - Cruzeiro(1956). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 20 centavos de aluminio 1956- 

Cruzeiro 2º Tipo ".

061-05403 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1928). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de 200 reis níquel 3º Tipo da República 1930".



061-05404 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis. Segundo Livro Tombo:" moeda nacional 

de 100 réis níquel MCMI - 2º Tipo da República Estrelas 

Soltas".

061-05405 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 400 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moeda nacional 400 

réis níquel MLMI - 1901-2º Tipo da República".

061-05406 numismática e medalhística Moeda da Inglaterra

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 penny; anverso com efígie de 

Georgius V(1912). Segundo Livro Tombo:"moeda 

inglesa one penny cobre 1912-efígie Georges V ".

061-05407 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 5 centésimos; anverso com efígie 

de Artigas(1960). Segundo Livro Tombo:" moeda 

Uruguaia de 5 centésimos bronze alumínio ef. Artigas 

1960".

061-05408 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste eoxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de 200 réis MCMI - níquel 2º Tipo da 

República".

061-05409 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 400 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Réis(1938). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 400 réis níquel-Estado Novo- 

1938-Ef. De Vargas".



061-05410 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com riscos, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 400 réis níquel-Estado Novo - 1938- 

Ef. De Vargas".

061-05411 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com riscos, desgaste, sujidade e 

oxidação; Reverso com valor de 200 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Réis(1938). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 200 réis níquel- Estado 

Novo 1938- Ef. De Vargas".

061-05412 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1943). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 50 centavos de bronze 

aluminio Novo Padrão Monetário Valor Cruzeiros 1943".

061-05413 numismática e medalhística Moeda da Brasil

Moeda dourada, com riscos, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1947). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 50 centavos de bronze 

aluminio. Novo Padrão Monetário.1947".

061-05414 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com figura 

do mapa do Brasil - Cruzeiros(1965). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 10 cruzeiros alumínio 4º 

Tipo- Cruzeiros- 1965".

061-05415 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com figura 

do mapa do Brasil - Cruzeiros(1965). Segundo Livro 

Tombo:" Moeda nacional de 20 cruzeiros aluminio 4º 

Tipo-Cruzeiros- 1965".



061-05416 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros(1945). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 20 centavos bronze 

aluminio- novo Padrão monetário 1945 ".

061-05417 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiros(1947). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 10 centavos bronze aluminio Novo 

Padrão Monetpario 1947".

061-05418 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com oxidação; Reverso com valor de 

50 cruzeiros; anverso com efígie da República - 

Cruzeiros(1965). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de 50 cruzeiros Cupro-níquel Cruzeiros 4º Tipo 

1965".

061-05419 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da República - Cruzeiros(1965). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 50 cruzeiros cupro- níquel Cruzeiros- 

4º Tipo 1965".

061-05420 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1923). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de 400 réis 1923-1927-níquel Brasil-República 

3º Tipo".

061-05421 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 400 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1927). Segundo Livro Tombo:" moeda nacional de 

400 réis 1923-1927- níquel Brasil República 3º tipo".



061-05422 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com riscos, desgastes, deformação e 

oxidação; Reverso com valor de 400 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Réis(1938). Segundo Livro 

Tombo:" moeda nacional de 400 réis níquel 1938 Brasil 

República Estado Novo. Ef. Vargas".

061-05423 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com riscos, deformaçõa e desgaste; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 200 réis níquel 1940- Brasil República 

Estado Novo. Ef.Vargas".

061-05424 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com riscos, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Caxias - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" moeda 

nacional de 2000 réis bronze-aluminio 1938- Série 

Brasileiros Ilustres".

061-05425 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com riscos, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto - Réis(1939). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 1000 réis bronze aluminio 1989- 

Série Brasileiros Ilustres".

061-05426 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com riscos e oxidação; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígie do Padre Anchieta 

- Réis(1936). Segundo Livro Tombo:" moeda nacional de 

1000 réis bronze aluminio 1936- Série Brasileiros Ilustres 

".

061-05427 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 francs; anverso com efígie 

antropomórfica(1946). Segundo Livro Tombo:" moeda 

francesa aluminio 2 francos 1946".



061-05428 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 francs; anverso com efígie 

antropomórfica(1954). Segundo Livro Tombo:" moeda 

francesa níquel 1954- 100 francos".

061-05429 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 peso; anverso com efígie 

feminina(1959). Segundo Livro Tombo:" moeda 

Argentina 1 peso -1959- níquel".

061-05430 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda prateada, com desgaste, oxidação e risco; 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie 

Jose de San Martin(1951). Segundo Livro Tombo:" 

moeda argentina 5 centavos aluminio- 1951".

061-05431 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos, desgaste e 

oxidação; Reverso com valor de 400 réis; anverso com 

efígie da República - Réis(1930). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 

1918-1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05432 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1932).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-

1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05433 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1935).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-

1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".



061-05434 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1925).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-

1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05435 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1920).Segundo Livro Tombo:" moedas nacional de 

400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-1919-1920(2)-

1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05436 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, amassada, desgaste e 

oxidação; com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1918).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-

1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05437 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

com valor de 400 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1919).Segundo Livro Tombo:" moedas nacional de 

400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-1919-1920(2)-

1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05438 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1923).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-

1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".



061-05439 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1920).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-

1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05440 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1922).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-

1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05441 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1923).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacional de 400 réis níquel 3º Tipo da República 1918-

1919-1920(2)-1922-1923(2)-1925(2)-1930-1932".

061-05442 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901).Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05443 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".



061-05444 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05445 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05446 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste, orifícios e 

oxidação; Reverso com valor de 200 réis; anverso com 

efígie da República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel 

MCMI (1901) 2º Tipo da República".

061-05447 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05448 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05449 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".



061-05450 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05451 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05452 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05453 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos, desgaste e 

oxidação; Reverso com valor de 200 réis; anverso com 

efígie da República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel 

MCMI (1901) 2º Tipo da República".

061-05454 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 200 réis; anverso com 

efígie da República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel 

MCMI (1901) 2º Tipo da República".



061-05455 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05456 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05457 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05458 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05459 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".



061-05460 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05461 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05462 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05463 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05464 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05465 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".



061-05466 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste eoxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05467 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05468 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05469 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05470 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05471 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie da República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel 

MCMI (1901) 2º Tipo da República".



061-05472 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie da República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel 

MCMI (1901) 2º Tipo da República".

061-05473 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05474 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05475 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05476 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".



061-05477 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas nacionais 

conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI (1901) 2º Tipo 

da República".

061-05478 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 37 - de 200 réis níquel MCMI 

(1901) 2º Tipo da República".

061-05479 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Oswaldo Cruz - Réis(1936). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais conjunto de 4 moedas de 400 réis - 

Série Brasileiros Ilustres - 1936(2) - 1938(2) Efígie de 

Osvaldo Cruz ".

061-05480 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Oswaldo Cruz - Réis(1936). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais conjunto de 4 moedas de 400 réis - 

Série Brasileiros Ilustres - 1936(2) - 1938(2) Efígie de 

Osvaldo Cruz ".

061-05481 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Oswaldo Cruz - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais conjunto de 4 moedas de 400 réis - 

Série Brasileiros Ilustres - 1936(2) - 1938(2) Efígie de 

Osvaldo Cruz ".



061-05482 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Oswaldo Cruz - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais conjunto de 4 moedas de 400 réis - 

Série Brasileiros Ilustres - 1936(2) - 1938(2) Efígie de 

Osvaldo Cruz ".

061-05483 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".

061-05484 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".

061-05485 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".

061-05486 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".



061-05487 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 300 réis; anverso com efígie de Carlos 

Gomes - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 1936(2) 1937(4) 

1938(6) ".

061-05488 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1936). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".

061-05489 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".

061-05490 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".



061-05491 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e sujidade; Reverso 

com valor de 300 réis; anverso com efígie de Carlos 

Gomes - Réis(1938). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 1936(2) 1937(4) 

1938(6) ".

061-05492 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".

061-05493 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1937). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".

061-05494 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis(1936). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais conjunto de 12 moedas de 300 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Carlos Gomes. 

1936(2) 1937(4) 1938(6) ".

061-05495 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação.; 

Reversocom valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".



061-05496 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05497 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05498 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05499 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05500 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".



061-05501 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com riscos e oxidação; Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie de Mauá - 

Réis(1936). Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais 

conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05502 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e 

oxidação;Reverso com valor de 200 réis; anverso com 

efígie de Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" 

moedas nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis 

níquel Série Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 

1937( 10), 1938(6)".

061-05503 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1936). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05504 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1938). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05505 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1938). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".



061-05506 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

200 réis; anverso com efígie de Mauá - Réis(1938). 

Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais conjunto de 

18 moedas de 200 réis níquel Série Brasileiros Ilustres 

Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 1938(6)".

061-05507 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Mauá - 

Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais 

conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05508 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05509 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1937). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05510 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Mauá - Réis(1938). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".



061-05511 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Mauá - 

Réis(1938). Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais 

conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05512 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Mauá - 

Réis(1938). Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais 

conjunto de 18 moedas de 200 réis níquel Série 

Brasileiros Ilustres Efígie Mauá-1936(2), 1937( 10), 

1938(6)".

061-05513 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1919). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05514 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1920). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05515 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1930). Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais 

conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º Tipo do 

Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 1924(2); 1927; 

1929; 1935(2); 1932 ".



061-05516 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1922). Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais 

conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º Tipo do 

Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 1924(2); 1927; 

1929; 1935(2); 1932 ".

061-05517 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1922). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05518 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1923). Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais 

conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º Tipo do 

Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 1924(2); 1927; 

1929; 1935(2); 1932 ".

061-05519 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1923). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".



061-05520 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1923). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05521 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1923). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05522 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1924). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05523 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis(1924). Segundo Livro Tombo :" moedas nacionais 

conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º Tipo do 

Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 1924(2); 1927; 

1929; 1935(2); 1932 ".



061-05524 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1927). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05525 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1929). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05526 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1935). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05527 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1935). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".



061-05528 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1932). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 16 moedas de 200 réis níquel 3º 

Tipo do Brasil República. 1919- 1920(2);1923(4); 

1924(2); 1927; 1929; 1935(2); 1932 ".

061-05529 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1923). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 4 moedas de 100 réis níquel 3º 

Tipo da República. 1937(2) ; 1923- 1924".

061-05530 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reversocom valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1934). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 4 moedas de 100 réis níquel 3º 

Tipo da República. 1937(2) ; 1923- 1924".

061-05531 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1934). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 4 moedas de 100 réis níquel 3º 

Tipo da República. 1937(2) ; 1923- 1924".

061-05532 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1934). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 4 moedas de 100 réis níquel 3º 

Tipo da República. 1937(2) ; 1923- 1924".



061-05533 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1940). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 3 moedas de 200 réis níquel 

Estado Novo - Efígie de Vargas - 1940".

061-05534 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1940). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 3 moedas de 200 réis níquel 

Estado Novo - Efígie de Vargas - 1940".

061-05535 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1940). Segundo Livro Tombo :" moedas 

nacionais conjunto de 3 moedas de 200 réis níquel 

Estado Novo - Efígie de Vargas - 1940".

061-05536 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e oxidação; 

Reversocom valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis(1901). Segundo Livro Tombo :" moeda 

nacional de 100 réis níquel MCMI - 1901- Brasil 

República 2º Tipo".

061-05537 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro(1967). Segundo Livro Tombo :" 

moedas nacionais conjunto de 2 moedas de 20 centavos 

1967- cupro- níquel- Reforma monetária Decreto Lei nº 

1. de 13-11-65 - 5º Tipo da República Cruzeiro novo".



061-05538 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro(1967). Segundo Livro Tombo :" 

moedas nacionais conjunto de 2 moedas de 20 centavos 

1967- cupro- níquel- Reforma monetária Decreto Lei nº 

1. de 13-11-65 - 5º Tipo da República Cruzeiro novo".

061-05539 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro(1967). Segundo Livro Tombo :" 

moedas nacionais de 2 centavos 1967- (2) cupro- níquel- 

Reforma monetária de 13-11-65 - 5º Tipo da República 

Cruzeiro novo".

061-05540 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro(1967). Segundo Livro Tombo :" 

moedas nacionais de 2 centavos 1967- (2) cupro- níquel- 

Reforma monetária de 13-11-65 - 5º Tipo da República 

Cruzeiro novo".

061-05541 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 3 moedas de 50 cts 

bronze-aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor 

cruzeiros 1945(2) 1946(1) Efígie Vargas ".

061-05542 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).Segundo Livro Tombo:" Moedas 

nacionais,conjunto de 3 moedas de 50 cts bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros 

1945(2) 1946(1) Efígie Vargas ".



061-05543 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).Segundo Livro Tombo:" Moedas 

nacionais,conjunto de 3 moedas de 50 cts bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros 

1945(2) 1946(1) Efígie Vargas ".

061-05544 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

do José Bonifácio - Cruzeiro(1951). Segundo Livro 

Tombo:" Moedas nacionais,conjunto de 10centavos 

bronze-aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor 

cruzeiros Efígie José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 

1951(2) - 1949( 2) ".

061-05545 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1949). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05546 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

do José Bonifácio - Cruzeiro(1947). Segundo Livro 

Tombo:" Moedas nacionais,conjunto de 10centavos 

bronze-aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor 

cruzeiros Efígie José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 

1951(2) - 1949( 2) ".



061-05547 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1949). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05548 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1951). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05549 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05550 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".



061-05551 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1951). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05552 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste, oxidação e riscos; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

do José Bonifácio - Cruzeiro(1948). Segundo Livro 

Tombo:" Moedas nacionais,conjunto de 10centavos 

bronze-aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor 

cruzeiros Efígie José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 

1951(2) - 1949( 2) ".

061-05553 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05554 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1955). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".



061-05555 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05556 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com oxidação e desgaste; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05557 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do José 

Bonifácio - Cruzeiro(1948). Segundo Livro Tombo:" 

Moedas nacionais,conjunto de 10centavos bronze-

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor cruzeiros Efígie 

José Bonifácio 1948(7) 1947(2) 1955(1)- 1951(2) - 1949( 

2) ".

061-05558 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1948). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais de 20 centavos(3) bronze aluminio 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1948-1949-

1951 ".



061-05559 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie do Rui Barbosa - 

Cruzeiro(1949). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais de 20 centavos(3) bronze aluminio Novo 

Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1948-1949-1951 ".

061-05560 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie do Rui Barbosa - 

Cruzeiro(1951). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais de 20 centavos(3) bronze aluminio Novo 

Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1948-1949-1951 ".

061-05561 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste, sujidade e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

do Getúlio Vargas - Cruzeiro(1943). Segundo Livro 

Tombo:" moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze 

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 

1943(6)-1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05562 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1943). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05563 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1943). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".



061-05564 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1943). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05565 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1943). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05566 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1943). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05567 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".



061-05568 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1944). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05569 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05570 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada com desgaste; Reverso com valor de 10 

centavos; anverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. Novo 

Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-1944(2)-

1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05571 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".



061-05572 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05573 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste, riscos e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

do Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze 

aluminio. Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 

1943(6)-1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05574 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05575 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".



061-05576 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05577 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro Tombo:" 

moedas nacionais (17) de 10 centavos bronze aluminio. 

Novo Padrão Monetário - Valor Cruzeiros . 1943(6)-

1944(2)-1945(4)- 1946(2)- Efígie de Vargas ".

061-05578 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro(1967). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 10 centavos cupro-niquel Reforma 

monetária de 13-11-65 - 1967. 5ºTipo da República".

061-05579 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro(1967). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 20 centavos cupro-níquel 1967 - 

5ºTipo da República Reforma monetária de 13-11-65 ".

061-05580 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro(1967). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 2 centavos cupro-níquel 1967 - 

5ºTipo da República Reforma monetária de 13-11-65 ".



061-05581 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 centavo; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro(1969). Segundo Livro Tombo:" 

moeda nacional de 1 centavo cupro-níquel 1969 - 5ºTipo 

da República Reforma monetária de 13-11-65 ".

061-05582 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 5,00 esc; anverso com figura de 

embarcação(1947). Segundo Livro Tombo:" moeda 

portuguesa 5$00 escudos de prata 1947 ".

061-05583 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 4 centavos; anverso com efígie feminina(1917). 

Segundo Livro Tombo:" moeda portuguesa 1947- 4 

centavos níquel ".

061-05584 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, com desgaste e oxidação; Reverso 

com valor de 50 centavos; anverso com fefígie 

feminina(1928). Segundo Livro Tombo:" moeda 

portuguesa 50 centavos 1928".

061-05585 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda acobreada, com oxidação e amassamento; 

Reverso com valor de 20 réis; anverso com efígie de 

Carlos I(1891). Segundo Livro Tombo:" moeda 

portuguesa 20 réis de cobre. 1891".



061-05587 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e oxidação; 

Reverso valor de 20 cruzeiros; anverso com duas efígies 

masculinas. Acompanha estojo de couro com duas 

moedas (PI 05588 e 05589) - Comemorativa 

(Sesquicentenário da Independência) Brasileira 

"Cruzeiro" .(1972). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais(3) colocadas em um estojo Comemoração do 

Sesquicentenário da Independência sendo 1 de 20 

cruzeiros prata- 1972. 1 de 300 cruzeiros -ouro 1972- 1 

cruzeiro níquel- Rio de Janeiro. Paris Flor de Cunho ".

061-05588 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 300 cruzeiros; anverso com duas 

efígies masculinas. Acompanha estojo de couro com 

duas moedas (PI 05587 e 05589) - Comemorativa 

(Sesquicentenário da Independência) Brasileira 

"Cruzeiro" .(1972). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais(3) colocadas em um estojo Comemoração do 

Sesquicentenário da Independência sendo 1 de 20 

cruzeiros prata- 1972. 1 de 300 cruzeiros -ouro 1972- 1 

cruzeiro níquel- Rio de Janeiro. Paris Flor de Cunho ".



061-05589 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 1 cruzeiro; anverso com duas efígies 

masculinas. Acompanha estojo de couro com duas 

moedas (PI 05587 e 05588) - Comemorativa 

(Sesquicentenário da Independência) Brasileira 

"Cruzeiro" .(1972). Segundo Livro Tombo:" moedas 

nacionais(3) colocadas em um estojo Comemoração do 

Sesquicentenário da Independência sendo 1 de 20 

cruzeiros prata- 1972. 1 de 300 cruzeiros -ouro 1972- 1 

cruzeiro níquel- Rio de Janeiro. Paris Flor de Cunho ".

061-05590 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com oxidação e desgaste; Reverso 

com valor de 2 lire; anverso com efígie de Vittorio 

Emanuele II(1863). Segundo Livro Tombo:" moeda 

italiana 2 lire de prata 1863 - Vittório Emanuelle ".

061-05591 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com oxidação e desgaste; Reverso 

com valor de não identificado; anverso com efígie de 

Vittorio Emanuele II(1866). Segundo Livro Tombo:" 

moeda ittaliana de cobre 10 centesimi 1866 - Ef. Vittório 

Emanuelle. RE D' Itália".

061-05592 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com oxidação e desgaste; Reverso 

com valor de 10 centesimi; anverso com efígie de 

Humberto I(1894). Segundo Livro Tombo:" moeda 

italiana de cobre 10 centesimi - 1894 Umberto RE. 

D'Itália".

061-05593 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com oxidação e desgaste; Reverso 

com valor de 5 cents; anverso com efígie de Vittorio 

Emanuele III(1918). Segundo Livro Tombo:" moeda 

italiana de cobre 5 cents - 1918 - Vittório Emanuelle -111 -

".



061-05594 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 lire; anverso com figura feminina 

sentada(1922). Segundo Livro Tombo:" moeda italiana 

de cupro-níquel - Buono L. 1 Letra R. 1922".

061-05595 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de L.1; anverso com efígie de Vittorio 

Emanuele III(1916). Segundo Livro Tombo:" moeda 

italiana de prata - 1916. Lira 1 - Vittório Emanuelle (1)".

061-05596 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de c.50; anverso com efígie masculina(1921). 

Segundo Livro Tombo:" moeda italiana de cuproníquel. 

1921. C. 50".

061-05597 numismática e medalhística Moeda do Vaticano

Moeda prateada, com riscos e desgaste; Reverso com 

valor de L.5; anverso com efígie de Piu XII(1951). 

Segundo Livro Tombo:" moeda italiana de alumínio Cilta 

Del Vaticano 1951- L.S.".

061-05598 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com oxidação e desgaste; Reverso 

com valor de 10 centesimi; anverso com efígie de 

Humberto I(1893).). Segundo Livro Tombo:" moeda 

italiana de cobre 10 centesimi 1893- Umberto I RE 

D'Itália".

061-05599 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com riscos e desgaste; Reverso com 

valor de 10; anverso com figura não identificada(1954). 

Segundo Livro Tombo:" moeda italiana de aluminio L.S. 

1954 ".

061-05600 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com riscos e desgaste; Reverso com 

valor de 10; anverso com figura não identificada(1955). 

Segundo Livro Tombo:" moeda italiana de aluminio L.S. 

1955".



061-05601 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com riscos e desgaste; Reverso com 

valor de L.5; anverso com efígie antropomórfica(1949). 

Segundo Livro Tombo:" moeda italiana de aluminio 

L.S.1949- República".

061-05602 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5; anverso com figura não 

identificada(1955).Segundo Livro Tombo:" moeda 

italiana de aluminio L.S. 1955".

061-05603 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5; anverso com figura não 

identificada(1954).Segundo Livro Tombo:" moeda 

italiana de aluminio L.S. - 1954".

061-05604 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de L.100; anverso com efígie 

feminina(1957).Segundo Livro Tombo:" moeda italiana 

cupro níquel - L.100- 1957 ".

061-05605 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de L.20; anverso com efígie da 

república(1958). Segundo Livro Tombo:" moeda italiana 

bronze- L.20- 1957".

061-05606 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 20 centesimi; anverso com figura de 

coroa(1894). Segundo Livro Tombo:" moeda italiana 

prata 20 centesimi 1894".

061-05607 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 20 centesimi; anverso com figura de 

coroa(1894). Segundo Livro Tombo:" moeda italiana 

prata 20 centesimi 1894".

061-05608 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com oxidação e riscos; Reverso com 

valor de 20 cent.; anverso com brasão(1919). Segundo 

Livro Tombo:" moeda italiana prata 20 centesimi 1919".



061-05609 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, com oxidação, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie de Vittorio Emanuele II(1867). Segundo Livro 

Tombo:" moeda italiana de prata 20 centesimi 1867".

061-05610 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com oxidação; Reverso com valor de 

C.5; anverso com efígie de Vittorio Emanuele III(1921). 

Segundo Livro Tombo:" moeda italiana de cobre C.S. 

1921".

061-05611 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com risco e oxidação; Reverso com 

valor de C.10; anverso com efígie de Vittorio Emanuele 

III(1921). Segundo Livro Tombo:" moeda italiana de 

cobre C.10. 1021".

061-05612 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda acobreada, com oxidação e perfuração; Reverso 

com valor de 2 cent.; anverso com efígie de Vittorio 

Emanuele II(1917). Segundo Livro Tombo:" moeda 

italiana de cobre; cent. 2 -1917".

061-05613 numismática e medalhística Moeda da Suiça

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 kr; anverso com efígie feminina 

- Confederatio Helvetica(1957). Segundo Livro Tombo:" 

moeda 20 Kr. Confedetrativo Helvética 1894 - Prata".

061-05614 numismática e medalhística Moeda da Confederatio Helvetica

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5; anverso com efígie 

antropomórfica(1925).Segundo Livro Tombo:" 5- 

Confederatio Helvética 1925".

061-05615 numismática e medalhística Moeda da Confederatio Helvetica

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2; anverso com figura não 

identificada(1953).Segundo Livro Tombo:" moeda da 

Yugoslavia 2- aluminio 1953".

061-05616 numismática e medalhística Moeda da Iuguslávia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2; anverso com figura não 

identificada(1953).Segundo Livro Tombo:" moeda da 

Yugoslavia 2- aluminio 1953".



061-05617 numismática e medalhística Moeda da Iuguslávia

Moeda prateada, com riscos; Reverso com valor de 1 

dinar; anverso com brasão(1953).Segundo Livro 

Tombo:" moeda da África 1 dinar de aluminio 1953".

061-05618 numismática e medalhística Moeda da Iuguslávia

Moeda prateada, com riscos; Reverso com valor de 5 

dinara; anverso com brasão(1953).Segundo Livro 

Tombo:" moeda da África 5 dinar de aluminio 1953".

061-05619 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie de Custaf VI(1970). Segundo Livro Tombo:" 

moedas da Suécia cupro níquel 1970-1973 1 Kroner".

061-05620 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de não identificado; anverso com 

efígie de Custaf VI(1973). Segundo Livro Tombo:" 

moedas da Suécia cupro níquel 1970-1973 1 Kroner".

061-05621 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 5 öre; anverso com figura de 3 

coroas(1972). Segundo Livro Tombo:" moedas da Suécia 

(3) cobre 1972-1973(2) - 5 öre ".

061-05622 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda acobreada, com oxidação; Reverso com valor de 

5 öre; anverso com figura de 3 coroas(1973). Segundo 

Livro Tombo:" moedas da Suécia (3) cobre 1972-1973(2) 

- 5 öre ".

061-05623 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda acobreada, com oxidação; Reverso com valor de 

5 öre; anverso com figura de 3 coroas(1973). Segundo 

Livro Tombo:" moedas da Suécia (3) cobre 1972-1973(2) 

- 5 öre ".

061-05624 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25 öre; anverso com figura de 

coroa(1973). Segundo Livro Tombo:" moedas da Suécia 

(2) cupro níquel -1973-1967(2) - 25 öre ".



061-05625 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 25 öre; anverso com figura de 

coroa(1967). Segundo Livro Tombo:" moedas da Suécia 

(2) cupro níquel -1973-1967(2) - 25 öre ".

061-05626 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, com oxidação; Reverso com valor de 

10 öre ; anverso com figura de coroa(1959). Segundo 

Livro Tombo:" moedas da Suécia (5) cupro níquel -1959- 

1973- 1970- 1968- 10 öre -1967 ".

061-05627 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, com oxidação e riscos; Reverso com 

valor de 10 öre; anverso com figura de coroa(1973). 

Segundo Livro Tombo:" moedas da Suécia (5) cupro 

níquel -1959- 1973- 1970- 1968- 10 öre -1967 ".

061-05628 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 öre; anverso com figura de 

coroa(1973). Segundo Livro Tombo:" moedas da Suécia 

(5) cupro níquel -1959- 1973- 1970- 1968- 10 öre -1967 

".

061-05629 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 öre; anverso com figura de 

coroa(1968). Segundo Livro Tombo:" moedas da Suécia 

(5) cupro níquel -1959- 1973- 1970- 1968- 10 öre -1967 

".

061-05630 numismática e medalhística Moeda da Suécia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 öre; anverso com figura de 

coroa(1968). Segundo Livro Tombo:" moedas da Suécia 

(5) cupro níquel -1959- 1973- 1970- 1968- 10 öre -1967 

".

061-05632 fotografia Livro com fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de homens. Na extrema direita, 

homem com chapéu e cigarro na mão esquerda.



061-05633 fotografia Livro com fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homem hasteando bandeira.

061-05634 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homem hasteando bandeira.

061-05635 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de dois homens segurando microfones em 

frente a outro.

061-05636 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de dois homens segurando microfones em 

frente a outro.

061-05637 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homem segurando microfone em frente a 

outro com indumentária religiosa segurando livro.

061-05638 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de homens posando para fotógrafo.

061-05639 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de pessoas reunidas em frente a 

edifício.

061-05640 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de dois homens em 1º plano, o da esquerda 

com terno e o da direita com uniforme militar.



061-05641 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homens caminhando. Ao centro, homem 

com uniforme militar.

061-05642 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homem com uniforme militar, saindo de 

avião.

061-05643 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de pessoas reunidas em frente a 

edifício com a inscrição:" AEROPORTO MUNICIPAL DE 

TUPÃ" .

061-05644 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem aérea de cidade, tendo ao centro campo de 

futebol.

061-05645 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de automóveis.(ambulância e perua Kombi- 

Dental Prado).

061-05646 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de avião em pista.

061-05647 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de avião sobrevoando.

061-05648 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de avião(PP-DPW).



061-05649 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de avião(PP-GLS).

061-05650 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de avião decolando.

061-05651 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de avião(PP-DPA).

061-05652 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de pessoas reunidas, tendo avião ao 

fundo.

061-05653 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homem ladeado por duas mulheres.

061-05654 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de mulher ladeado por dois homens..

061-05655 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de pessoas se cumprimentando tendo ao fundo 

um avião.

061-05656 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de homens.

061-05657 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de edifício com a inscrição: "AEROPORTO 

MUNICIPAL DE TUPÃ".



061-05658 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem aérea do aeroporto de Tupã.

061-05659 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem panorâmica de aeroporto tendo 4 aviões.

061-05660 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem panorâmica de aeroporto com galpões ao 

fundo.

061-05661 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homem descendo de pára quedas.

061-05662 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homem entregando troféu a outro.

061-05663 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homens se cumprimentando.(sendo um 

deles,José Lemes Soares.)

061-05664 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de mulher no palco com microfone.

061-05665 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de mulher no palco com microfone.



061-05666 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de homens à mesa com garrafas.

061-05667 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de pessoas sentadas.

061-05668 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de mulher e homem segurando troféu. 

061-05669 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de mesa com troféus. 

061-05670 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de pessoas à mesa. 

061-05671 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de homens num palco com 

instrumentos musicais(Orquestra Musical Nelson de 

Castro).

061-05672 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de homens num palco com 

instrumentos musicais(Orquestra Musical Nelson de 

Castro).



061-05673 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem de grupo de homens com troféus posando para 

fotógrafo. Em 1º plano, mesa com garrafas e copos.

061-05674 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem externa, de homens, mulheres e crianças 

posando para fotógrafo.

061-05675 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem externa, de homens e mulheres tendo ao fundo 

avião decolando.

061-05676 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia, p&b, encadernada em álbum , em bom 

estado de conservação, entitulado "REVOADA JUNINA". 

Imagem externa, de homens sob árvore.

061-05677 fotografia Livro com Fotografias Preto e Branco

Fotografia em preto e branco encadernada em álbum , 

em bom estado de conservação, entitulado "REVOADA 

JUNINA". Imagem da 1a turma formada no Aero Club de 

Tupã.

061-05678 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

em bom estado de conservação. Imagem de dezesseis 

homens e jovens ao redor de monumento com a placa 

"AO GRANDE EDUCADOR DA JUVENTUDE SÃO JOÃO 

BOSCO A CIDADE DE TUPÃ MCML". Ao centro homem 

sentado com indumentária religioso na cor escura; Praça 

Dom Bosco.



061-05679 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com material aderido e 

perfurações. Vista de edificação com sete entradas em 

arco e rampa. Imagem do prédio da Santa Casa de 

Misericórdia de Tupã.

061-05680 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vista aérea de edificação; Imagem 

superior da Santa Casa de Misericórdia de Tupã.

061-05681 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação fachada de edificação em madeira com 

uma porta e uma janela, canto direito uma planta de 

mamão, a frente cerca de madeira; Aspectos da Vila 

Indústria, Tupã.

061-05682 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, em 

bom estado de conservação. Imagem de fachada de 

edificação com uma porta frontal e duas laterais; 

Confluência rua Rússia e Av. Inglaterra; Aspectos da Vila 

Indústria, Tupã.

061-05683 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, em 

bom estado de conservação. Imagem de fachada de 

edificação , porta em metal e três janelas aparentes; na 

na Avenida Inglaterra, aspectos da Vila Indústria, em 

Tupã .

061-05684 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, em 

bom estado de conservação. Imagem de casa de 

madeira com cerca de balaústre.Placa de identificação 

de nome da rua na casa.1.ª casa construída na Rua 

Garça, em madeira, na cor branca, com cerca de 

madeira na frente, porta e três janelas aparentes. No 

canto superior esquerdo da casa uma placa com a 

indicação da Rua garça; Aspectos da Vila Indústria em 

Tupã.



061-05685 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, em 

bom estado de conservação. Imagem de homem e 

mulher idosos em frente à edificação, ladeados por 

jardim. Primeira casa construída na rua Rússia, nas 

laterais plantas; Aspectos da Vila Indústria, em Tupã.

061-05686 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, em 

bom estado de conservação. Imagem de fachada de 

edificação, com cerca baixa em ferro. Cadeiras na 

varanda , parte superior com detalhes em madeira na 

vertical e horizontal, gradil de ferro à frente da casa; 

Aspectos da Vila Indústria, Tupã.

061-05687 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada em 

bom estado de conservação. Em primeiro plano cerca 

em balaústre diante de edificação , teto de carro, árvore, 

e ao fundo telhado de casa; Rua Gália - Casa de Bairro; 

Aspectos da Vila Indústria, em Tupã.

061-05688 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas 

em bom estado de conservação. Dois homens idosos 

apoiados em muro em frente à edificação .Entre eles um 

portão central em madeira; Aspectos da Vila Indústria, 

em Tupã.

061-05689 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas 

em bom estado de conservação. Fachada do Edificação 

em construção. Imagem da E.E.P.G. Maestro Nelson de 

Castro em construção, fileira de janelas sem vidro; 

Aspectos da Vila Indústria, em Tupã.



061-05690 fotografia Fotografia Preto e Branco 

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas 

em bom estado de conservação. Fachada de edificação 

religiosa. Imagem da igreja Nossa Senhora de Fátima; 

Aspectos da Vila Indústria, em Tupã.

061-05691 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com bordas serrilhadas em 

bom estado de conservação. Pessoas idosas diante de 

edificações. Área externa do "Asilo dos Velhos" Maria 

Olinda Sawaya de Carvalho Demichelli - 1969.

061-05692 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com marcas de dobras, 

rasgos, perdas de papel e descrições datilografadas em 

vermelho sobre imagem. Lado esquerdo piscina, e no 

lado direito grupo de pessoas perfiladas assistindo jogo 

de tênis. Imagem do Clube Marajoara, vendo-se a 

piscina, os vestiários, a esquerda; a sede do campo e 

quadra de tênis a direita; Dia da inauguração da piscina.

061-05693 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda rasgada, 

escrita, perfurações e perda de papel. Imagem de tres 

homens em pé de chapéus e uma mulher em cima de 

tronco derrubado de figueira de grande porte; Fazenda 

Muritiba de Luiz de Souza Leão.

061-05694 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de grupo 

de pessoas . Em primeiro plano, duas barracas cobertas 

por lonas. Chegada do 1.º trem da Estrada de Ferro 

Paulista em Tupã.

061-05695 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações e 

escritas. Grupo de pessoas, em primeiro plano duas 

tendas de tecido, ao fundo locomotiva; Chegada do 

lastro em Tupã; A primeira locomotiva da Estrada de 

Ferro Paulista.



061-05696 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas, em 

primeiro plano duas tendas de tecido, ao fundo 

locomotiva, no churrasco oferecido pelo Luiz de Souza 

Leão para comemorar a chegada da Estrada de Ferro da 

Alta Paulista em Tupã.

061-05697 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada e 

marca de material aderido. Imagem de edificação de 2 

pavimentos. Placa com inscrição" Posto Esso", em cor 

clara, na Avenida Tamoios com a Kaingang em Tupã.

061-05698 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

marcas de material aderido, manchas, perfurações e 

carimbo. Grupo de homens perfilados, vestindo 

indumentária militar; Oficiais e Sargentos da 8.ª Cia III Bt 

15º Regimento em Tupã 1943.

061-05699 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

marcas de material aderido, manchas, perfurações e 

carimbo. Grupo de homens perfilados, vestindo 

indumentária militar; Oficiais e sargentos da 8ª Cia III 

Batalhão 5ºR.I. em Tupã.

061-05701 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com rasgo, perfurações e 

perda de papel. Grupo de homens perfilados trajando 

terno. Ao centro mesa com bandeja com taças. Dia da 

posse do Prefeito de Tupã Dr. Gil Junqueira.

061-05702 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações e papel 

com descrição datilografado colado na borda inferior. 

Fachada de edificação com 4 janelas e ao centro 

abertura de entrada com escadaria na frente. 1ª sede 

social do Tupã Tenis Clube, ano 1943.



061-05703 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, colada em papel, com 

perfurações,escrita e amarelamento. Grupo de 14 

homens e uma criança perfilados com indumentária 

esportista. Imagem do time Tupan Futebol Clube com 

oito homens em pé, cinco homens ajoelhados, um 

homem deitado, e um menino ajoelhado, 

uniformizados; Primeiro quadro que enfrentou 

Rancharia.

061-05704 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com amarelamento, 

rasgos, perfurações e material aderido. Grupo de 

crianças e adultos diante à fachada de edificação, com 

duas bandeiras cruzadas na entrada. Escola Japonesa 

em Tupã, ao centro, bandeira do Brasil e do Japão.

061-05705 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, colado em papel, com 

perfurações e material aderido. Grupo de crianças 

sentadas em primeiro plano, ao fundo, grupo de adultos 

em pé diante de duas entradas. 

061-05706 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de carro sobre a ponte e homem 

de pé ao fundo vegetação.

061-05707 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações, escrita, 

rasgos e perda de papel. Na borda inferior papel colado 

com descrição datilografada. Edificação com varanda, 

porta de entrada e quatro janelas laterais.

061-05708 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações, rasgos, 

escrita, perda de papel e amarelamento. Imagem lateral 

de edificação ; Máquina de arroz em Tupã junho de 

1932.



061-05709 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

escrita, rasgos, perda de papel e perfurações. Vista 

panorâmica de via pública com árvore cercada diante de 

automóvel ao centro.Imagem da Rua Aimores - junho de 

1932.

061-05710 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

escrita e perfuração. Imagem de homem à porta e sete 

homens em cima de pedra em frente à edificação de 

madeira.

061-05711 fotografia Fotografia Sépia

Fotografia sépia, com perfurações, marca de dobras, 

escrita e amarelamento. Imagem da fachada de 

edificação; Posto Policial de Tupan.

061-05712 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perfurações, escrita e marcas de dobras. Imagem de 

edificação com 3 portas na parte frontal e 3 janelas na 

lateral. Imagem de fachada da Casa Comercial em 

Tupan - Agosto de 1933.

061-05713 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcas de dobras, escrita, perfurações, rasgos e perda 

de papel. Imagem de edificação com três portas de 

frente, uma porta lateral com duas janelas; Casa 

Comercial em tupã.

061-05714 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações, escrita, 

rasgos e amarelamento. Imagem da lateral de 

edificação com fachada branca com uma porta de 

entrada e oito janelas; Residência do sr. Luiz de Souza 

Leão.

061-05715 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perfurações, escrita e perda de papel. Imagem de 

fachada de edificação com janela ao centro ladeada por 

duas portas com a inscrição abaixo 'Original residencia 

de Tupan agosto de 1933'.



061-05716 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

perfurações, perda de papel, marca de dobra e papel 

com descrição datilografado colado na borda inferior. 

Grupo de pessoas perfiladas com taça dinate de 3 

mulheres. Time de futebol; 1ª partida de futebol entre as 

cidades de Tupã e Quatá.

061-05717 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações, 

amarelamento, marcas de dobras e escrita. Campo com 

árvores e placa; Tupan foot ball club.

061-05718 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcas de dobras, perfurações, rasgos e perda de papel. 

Na borda inferior papel colado com descrição 

datilografado. Vista panorâmica de Tupã em 1934 

vendo-se o início da avenida Tamoios, a 1.ª olaria e a 1.ª 

serraria de propriedade de Miguel Gantus onde 

atualmente funciona o E.E.P.G. Anísio Carneiro.

061-05719 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

rasgos, escrita, marca de dobra, perfurações, perda de 

papel e material aderido. Cerca de madeira em primeiro 

plano, ao fundo fachada de edificação com varanda, 

uma porta e duas janelas, uma de cada lado.

061-05720 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marca de dobra, perfuração, rasgo e papel com 

descrição datilografado na borda inferior. Grupo de 

pessoas em frente a homem com vestimenta 

indumentária religiosa diante de porta ; Visita de D. 

Henrique Cesar Mourão em Tupã - Novembro de 1934.



061-05721 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações, rasgo, 

perda de papel e papel com descrição datilografada na 

borda inferior. Ao centro cerca ao lado de automóvel. Ao 

fundo grupo de pessoas diante de edificação religiosa; 

Matriz São Pedro.

061-05722 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações e escrita 

em branco. Imagem de campo de futebol; Ao fundo 

grupo de pessoas perfiladas. Campo de foot ball em 

Tupã.

061-05723 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações e 

descrição datilografada colada na borda inferior. 

Imagem de dois veículos estacionados e grupo de 

pessoas reunidos diante de edificação religiosa.

061-05724 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfurações e 

descrição escrita a caneta. Imagem de grupo de pessoas 

diante de edificação religiosa. Igreja de São Pedro - 

novembro de 1934.

061-05725 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com perfuração e perda 

de papel no canto inferior esquerdo. Ao centro imagem 

de via pública. À esquerda grupo de pessoas diante de 

edificação. À direita árvores perfiladas. Rua com casa 

nas laterais e árvores ao centro; Rua Aimorés.

061-05726 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcas de dobra, perfurações, rasgo e perda de papel 

no canto superior esquerdo e canto inferior direito. Um 

homem e duas crianças diante de edificação com duas 

portas; Máquina de arroz e café.



061-05727 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

perda de papel, manchas e rasgos; Reverso com valor 

de 20 mil réis; anverso com efígie de homem - Réis. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda de 20 mil réis. 

Estampa 16ª série 579ª - nº 001511".

061-05728 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com pequenas manchas; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie do Marquês de 

Tamandaré - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel 

nacional de um cruzeiro valor recebido série 2399ª nº 

056394 - Estampa Marquês Tamandaré".

061-05729 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula Boliviana, com amarelamento, marcas de 

dobras, perda de papel e rasgos; Reverso com valor de 1 

bolívar; anverso com efígie do Simón Bolivar - Bolívar. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda boliviano série V.1 

nº 057959 - 1928".

061-05731 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula boliviana, com papel envelhecido, marcas de 

dobras, rasgos e manchas por toda a nota; Reverso com 

valor de 50 bolivianos; anverso com efígie do Masrical 

A. J. de Sucre. ERRATA: na nota consta PI 977070, 

porém esse nº é o nº de série da nota. Segundo Livro 

Tombo:" papel-moeda boliviano cinquenta Série P. nº 

977070-".

061-05732 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula da Argentina, com amarelamento, marcas de 

dobras, perda de papel e rasgos; Reverso com valor de 

10 pesos; anverso com efígie de homem. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda da Argentina 10 pesos Leyes. Nº 

1262 Y 13571- nº 479564891".



061-05733 numismática e medalhística Cédula Argentina

Cédula da Argentina, com amarelamento, marcas de 

dobras e orifícios; Reverso com valor de 50 centavos; 

Reverso com figura feminina. Segundo Livro Tombo:" 

papel moeda argentino 50 centavos série E nº 

58687.6811".

061-05734 numismática e medalhística Cédula do Uruguai

Cédula do Uruguai, com amarelamento, marcas de 

dobras e perda de papel; Reverso com valor de 10 

pesos; Reverso com efígie de homem - Pesos. Segundo 

Livro Tombo:" papel moeda Uruguai 10 pesos série D- nº 

4675524 ".

061-05735 numismática e medalhística Cédula do Paraguai

Cédula do Paraguai, com amarelamento e sujidade; 

Reverso com valor de 5 guaranies; anverso com imagem 

do Hotel Guarani - Pesos.Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda Paraguai cinco guaranies- nº A. 2348162".

061-05736 outros Estribo

Estribo em metal, fomato semicircular; laterais ornadas 

por efigie de figura indigena; encimada por alça 

retangular.

061-05737 outros Espora

Espora em metal, em forma de arco, terminação em 

pinos laterais, encimado por espora em formato de 

estrela com sete pontas.

061-05738 equipamento industrializado Balança

Balança mecânica em metal, formato cilíndrico, 

alongada, com escala graduada de 0 a 20 kg; 

extremidade superior com anel e extremidade inferior 

com gancho.

061-05739 outros Adorno de automóvel

Adorno em metal, para radiador de automovel, base 

circular com face interior sulcada em hélice; provido de 

duas asas zoomorfas nas laterais. Superficie com um 

orificio circular.

061-05740 maquinário e utensílios

Peça que compõe o cabresto (Cabeção de 

freio)

Peça em metal, em três partes, unidas entre si por 

dobradiças rebitadas, parte central semicircular, laterais 

recortadas em formato trapezoidal.



061-05741 uso pessoal Navalha

Navalha com cabo em massa preta, extremidade distal 

em lâmina em metal, retratil, na base da lâmina a 

inscrição "PROCK"

061-05742 equipamento industrializado Vitrola

Toca disco portátil em caixa de madeira, provido de 

prato, braço sem agulha. Marca COLUMBIA.

061-05743 equipamento industrializado Máquina de costura

Máquina de costura, em metal pintado de preto, sobre 

suporte plano retangular de madeira, numa das 

extremidades engrenagem acionada por manivela. 

Inscrições em tinta dourada SERVA, VESTAZINHA, REG. 

U.S.A PAT. OFF. & FOREIGN COUNTRIES; OLYMPIA; 

HÉXAGON.

061-05744 equipamento industrializado Relógio despertador

Despertador Kienzle em metal prata, com dois apoios na 

base afunilados e trabalhados, ponteiros finos e 

números visíveis. Em sua traseira 5 chaves para ajustes 

de hora e despertador. Sua parte superior é composta 

por 2 sinos de formato semi-círculo com ponteira e alça.

061-05745 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Quatro mulheres sentadas diante de cinco 

homens de pé. 1º Comissão do Conselho Adm do 

Museu.

061-05746 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com marca de dobra, 

amarelamento, colada em papel com descrição 

datilografada.Ao centro edificação religiosa. Vista da 

praça da Bandeira em 1944 vendo-se a primeira capela 

já aumentada.

061-05747 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

manchas e perfurações. imagem frontal de edificação 

religiosa ladeada por árvores. Imagem da Igreja de São 

Pedro, Matriz de Tupã, nas laterais árvores.



061-05748 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com borda serrilhada em 

bom estado de conservação. Vista aérea de três 

edificações. Imagem do primeiro aeroporto de tupã, em 

primeiro plano galpões e o prédio principal em forma de 

avião, ao fundo campo de plantação.

061-05749 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com bordas serrilhadas e 

marca de dobra,em bom estado de conservação. 

Imagem do interior de salão, três fileiras de cadeiras de 

madeira, nas laterais duas portas com pintura na parede 

acima; ao fundo um nível acima com três fileiras de 

cadeira de madeira; Cine Tupã.

061-05750 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

em bom estado de conservação. Imagem do interior de 

salão, vendo-se três fileiras de cadeiras de madeira, nas 

laterais duas portas com pintura na parede acima; ao 

fundo a tela de projeção com a inscrição "O CINE TUPÃ 

AO POVO DE TUPÃ".

061-05751 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de duas crianças negras diante de edificação 

em madeira na cor branca; Coleção Residências Antigas 

de Tupã.

061-05752 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com escrita, perfurações e perda de 

papel. Cerca de balaústre; Veículo na cor amarelo diante 

de edificação. Imagem do Matadouro Municipal, em 

primeiro plano cerca de madeira, ao fundo no lado 

esquerdo prédio na cor branca e automóvel amarelo.



061-05753 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida,com manchas, perfurações, escrita 

e rasgos. Imagem de homem com braços cruzados entre 

pilares. Edifício com duas janelas frontaisl. Residência do 

Sr. Luiz Vitolo; Rua Paiaquas,370.

061-05754 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, com pequenas manchas. Imagem 

de parede quadrangular na cor branco e borda azul azul 

com detalhe de orificios circulares, jardim, em primeiro 

plano; Residência do Sr. Írio Spinardi, Rua Caingang com 

Guaranis; Coleção Residências Antigas de Tupã.

061-05755 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas e rasgo.Imagem de 

edificação na cor verde, muro baixo, a frente 

paralepípedos soltos, em primeiro plano ao lado direito 

árvore com flores amarelas; Residência do Dr. Dorival 

Pimental Queiroz, Rua Goitacazes com Caingans, Praça 

da Bandeira.

061-05756 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas, rasgo, escrita e 

carimbo na lateral esquerda. Imagem de edificação na 

cor branca, ao lado esquerdo, um pé de cacto, ao lado 

direito uma mulher caminhando com guarda-chuva 

preto; Coleção Residências Antigas de Tupã.

061-05757 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com perfurações e escrita. Fachada 

de edificação com duas janelas na parte frontal e poste 

de três lâmpadas a frente; Rua Tabajaras.Coleção 

Residencias Antigas de Tupã.

061-05758 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas e marca de dobra. 

Imagem de edificação na cor verde, à direita mulher 

com vestimenta marrom, em primeiro plano poste com 

três lampadas; Coleção Residências Antigas de Tupã.



061-05759 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de edificação na cor branca com detalhes na cor 

azul. Detalhe de parede com orifícios circulares, jardim, 

em primeiro plano folha de planta; Residência do Sr. Írio 

Spinardi, Rua Caingang com Guaranis; Coleção 

Residências Antigas de Tupã.

061-05760 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação. 

Fachada de edificação, com porta e duas janelas na 

parte frontal. Mulher de costas com rosto virado no lado 

direito.

061-05761 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de edificação na cor branca, com detalhes em 

arco na varanda, muros concavos, ao centro antena. 

Lado esquerdo árvore com flores amarelas e vermelhas; 

Residência do Dr. Jess Paul Taves, Rua Piratinins com 

Guaranis; Coleção Residências Antigas de Tupã.

061-05762 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com marcas de dobras, perfurações, 

manchas e rasgos. Fachada com escriçÕ "Bar e 

Restaurante Avenida" e "ZYH5".

061-05764 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de grupo de pessoas sentadas a 

mesa, em primeiro plano do lado direito homem em pé 

de perfil com braço erguido, ao fundo cinco homens com 

camisas claras e gravata borboleta; Chegada do Dr. 

Novelli Júnior a Tupã.



061-05765 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas e 

amarelamento. Imagem de grupo de pessoas sentadas 

a mesa, em primeiro plano homem oriental de terno 

sentado, no teto fitas, ao fundo imagem estilizada de 

palhaço; Chegada do Dr. Novelli Júnior a Tupã e o 

banquete oferecido a ele.

061-05766 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas e rasgo. 

Imagem de sete homens de terno e gravata sentados 

atrás de mesa de madeira e um em pé. Na parede ao 

fundo a bandeira do Brasil e do estado de São Paulo, 

juntamente com quadro de retratos, em primeiro plano 

cabeça masculina.

061-05767 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas, 

perfurações, rasgo e rabiscos. Imagem de grupo de 

pessoas sentadas à mesa, ao centro homem de terno 

escuro, óculos e bigode, em pé, ao fundo quatro homens 

de camisa branca e gravata borboleta; Chegada do Dr. 

Novelli Júnior a Tupã e o banquete oferecido a ele.

061-05768 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas e 

amarelamento. Imagem de homens de terno e gravata 

perfilados em chão de terra, ao fundo duas edificações 

do lado esquerdo; Comitiva chefiada pelo prefeito Sr. 

José Lemes Soares.

061-05769.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom, ausência de corda em 

fibra vegetal entralaçada, ombros pontiagudos.

061-05770.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom, plumária em ambas 

extremidades nas cores preta e rajada, ausência de 

corda em fibra vegetal entralaçada, ombros 

pontiagudos.



061-05771.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por 2 segmentos de 

trançado de tala de fibra vegetal natural e marrom em 

motivos geométricos, plumária na cor branca fixada por 

envoltório de tala de fibra vegetal nas extremidades do 

trançado, provido de corda em fibra.

061-05772.01 etnográfico Arco Kaingang

rco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom, plumária nas cores 

verde e marrom nas extremidades do trançado; provido 

de corda em fibra vegetal entralaçada fixada ao ombro 

inferior mediante um nó e envolta no ombro superior.

061-05773.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geometricos, plumária nas cores amarela, cinza e branca 

nas extremidades do trançado, provido de corda em 

fibra vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior. 

061-05774.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geométricos, plumária nas cor preta nas extremidades 

do trançado. Provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó.

061-05775.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geométricos, plumária nas cores preta e rajada nas 

extremidades do trançado. Ausência de corda em fibra 

vegetal entralaçada, ombros com entalhe circular.



061-05776.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom, com plumárias nas 

cores branca, vermelha, verde e preta nas extremidades 

do trançado. Extremidades do arco com pintura de linha 

circular nas cores vermelha e amarela.

061-05777.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom, envoltório de tala de 

fibra vegetal, provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó e 

envolta no ombro superior. Ombros pontiagudos.

061-05778 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha fitomorfa (em forma de cabaça), com gargalo, 

boca carimbada e extrovertida. Sinais de queima.

061-05779 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha fitomorfa (em forma de cuia), lisa, sinais de 

queima.

061-05780 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, base plana, borda corrugada, 

provida de tampa em cerâmica com pega compacta, 

sinais de queima.



061-05781 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica indígena Kaingang queimada, lisa, 

com uma linha sentido horizontal entre o gargalo e o 

bojo em urucum (vermelho). “Peça do grupo étnico 

Kaingang, com grau de integridade completa, estrutura 

fechada, com forma da borda direta vertical, lábio 

arredondado, contorno da boca circular com diâmetro de 

6,0 cm, contorno do corpo inflexionado com diâmetro do 

bojo de 8,5 cm e altura total de 11,2 cm, base côncavo. 

A forma da vasilha é classificada como jarra para beber. 

Apresenta como antiplástico a predominância do caco 

moído amarelo/laranja, e nota-se o alisamento irregular 

para acabamento. Apresenta decoração dupla, tendo 

como técnica decorativa o esfumaçamento com 

pigmentos de fuligem de fibra vegetal que se espalha 

pelo corpo da peça. Na face interna pretejamento no 

interior do bojo. Observa-se um calombo entre borda e o 

bojo e uma descamação dos pigmentos pretos que 

formam um círculo. No ponto de inflexão aplica-se no 

entorno da peça - (Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.



061-05782 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, base plana, borda extrovertida 

corrugada, sinais de queima. “Peça do grupo étnico 

Kaingang, com grau de integridade completa, estrutura 

aberta, com forma da borda direta vertical com 

inclinação interna, com espessura de 1,1 cm, 1 cm na 

distância do lábio com ponto de inflexão, lábio 

arredondado com decoração e espessura de 0,5 cm, 

contorno da boca circular com diâmetro de 9,7 cm, 

contorno do corpo simples com diâmetro do bojo de 8,5 

cm e altura total de 6,4 cm, base plana com diâmetro 

4,7 cm. A forma da vasilha é classificada como tigela 

para beber. Apresenta como antiplástico a 

predominância do caco moído amarelo avermelhado, e 

nota-se o alisamento para acabamento. Apresenta 

decoração dupla, tendo pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração vermelho/branco que se espalha 

pelo corpo da peça associada à brunidura para fixação 

dos pigmentos. Peça completamente preta ou com mais 

de 90% de seu corpo esfumaçado, mas apresentando 

superfície áspera. A face interna encontra-se 

completamente pretejada pelos pigmentos. Na face 

externa a mancha preta envolve grande parte de sua 

superfície, porém deixando apenas uma única mancha 

clara. Como não houve o processo de polimento 

061-05783 etnográfico Cerâmica Kaingang Vasilha em cerâmica lisa. Sinais de queima.

061-05784 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em formato de cuia, utilitário doméstico, em 

cerâmica, corrugado, liso, sinais de queima.



061-05785 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, borda corrugada, sinais de 

queima. “Peça confeccionada pela índia Candire do 

posto Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem marcas de 

uso, com grau de integridade completa, estrutura 

aberta, com forma da borda direta vertical, com 

espessura de 0,8 cm, 2 cm na distância do lábio com 

ponto de inflexão, lábio arredondado com decoração e 

espessura de 0,5 cm, contorno da boca circular com 

diâmetro de 10,7 cm, contorno do corpo inflexionado, 

altura do corpo de 6,7 cm e altura total de 10,3 cm, base 

côncavo com diâmetro 5,5 cm. Apresenta como 

antiplástico a predominância do caco moído, e nota-se o 

alisamento irregular para acabamento. Apresenta 

decoração dupla, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça associada à brunidura para fixação dos pigmentos. 

Poucas manchas pretas nas faces em tons mais claros. 

Predomina a base e alguns pontos do bojo e lábio além 

de um lado interno - (Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.



061-05786 etnográfico Cerâmica Kaingang

Cerâmica utilitária indígena kaingang, queimada, lisa em 

forma de tigela. “Peça do grupo étnico Kaingang, sem 

marcas de uso, com grau de integridade completa, com 

forma da borda direta vertical, com espessura de 1,0 

cm, 9 cm de diâmetro da borda, lábio arredondado e 

espessura de 0,5 cm, com diâmetro da boca de 9,0 cm, 

altura do bojo de 5,1 cm e altura total de 6,0 cm. 

Apresenta como antiplástico a predominância do caco 

moído, e nota-se o alisamento não uniforme. Apresenta 

decoração simples, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal que se espalha pelo corpo da peça associada à 

brunidura. Pequena peça onde se observa técnica de 

rolete associado ao esfumaçamento que envolve grande 

parte da peça inclusive na face interna - (Dr. Robson 

Antonio Rodrigues)”.



061-05787 etnográfico Cerâmica Kaingang

Pote em cerâmica, sinais de queima. “Peça 

confeccionada pela índia Candire do posto Vanuíre, 

grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, com grau de 

integridade completa, estrutura aberta, com forma da 

borda direta vertical infletida inclinada externa, com 

ângulo de 1,0 cm, 3 cm na distância do lábio com ponto 

de inflexão, lábio arredondado e espessura de 0,4 cm, 

contorno da boca circular com diâmetro de 14,3 cm, 

contorno do corpo simples/inflexionado e altura total de 

11,1 cm, base côncavo com diâmetro 7,2 cm. A forma 

da vasilha é classificada como tigela para beber. 

Apresenta como antiplástico a predominância do caco 

moído, e nota-se o alisamento para acabamento. 

Apresenta decoração simples, tendo como técnica 

decorativa o esfumaçamento com pigmentos de fuligem 

de fibra vegetal na coloração preto que se espalha pelo 

corpo da peça. Peça com mancha preta tanto no lado 

interno quanto externo de formas variadas que se 

espalham pelo seu corpo, porém com superfície mais 

áspera. As manchas presentes nesse pote se configuram 

na face interna pela presença na borda e no fundo. Na 

face externa percebe-se uma predominância de um dos 

lados com uma grande mancha ao passo que o outro 

lado às marcas é mais leve, tanto interna quanto externa 

sem brunidura. O alisamento não é homogênio o que 

061-05788 etnográfico Cerâmica Kaingang

Bilha em cerâmica, lisa com sinais de queima. Linha 

horizontal ao redor do bojo em urucum.

061-05789 etnográfico Cerâmica Kaingang Vasilha em cerâmica lisa, com borda direta.



061-05790 etnográfico Cerâmica Kaingang

Pote em cerâmica, sinais de queima. “Peça do grupo 

étnico Kaingang, sem marcas de uso, com grau de 

integridade completa, com forma da borda direta com 

reforço externo, com espessura de 1,1 cm, 0,4 cm na 

distância do lábio com ponto de inflexão, contorno da 

boca circular com diâmetro de 13,5 cm, contorno do 

corpo simples com altura do corpo de 7,0 cm e altura 

total de 8,0 cm, base plana com diâmetro 0,85 cm e 

espessura da peça de 1,6 cm. A forma da vasilha é 

classificada como cuia. Apresenta como antiplástico a 

predominância do caco moído, e nota-se o alisamento 

irregular para acabamento e estrias. Apresenta 

decoração simples, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça. Peça com mancha preta de esfumaçamento tanto 

no lado interno quanto externo de formas variadas que 

se espalham pelo seu corpo com posterior brunidura da 

superfície. Na face externa o esfumaçamento se espalha 

por todo corpo ao passo que na interna nota-se apenas 

uma grande mancha preta no fundo e pequenas porções 

próximas ao lábio. O polimento acontece com mais 

intensidade na face externa - (Dr. Robson Antonio 

Rodrigues)”.

061-05791 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, base plana, borda extrovertida, 

sinais de queima.

061-05792 etnográfico Cerâmica Kaingang Xícara em cerâmica lisa, com uma asa vazada.

061-05793 etnográfico Cerâmica Kaingang Vaso em cerâmica lisa, base plana, sinais de queima.

061-05794 etnográfico Cerâmica Kaingang Pote em cerâmica lisa, queimada, borda extrovertida.

061-05795 etnográfico Cerâmica Kaingang

Xícara em cerâmica lisa, queimada com uma asa 

vazada.



061-05796 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica gameliforme, borda extrovertida 

corrugada, sinais de queima. “Peça confeccionada pela 

índia Candire e Ena do posto Vanuíre, grupo étnico 

Kaingang, sem marcas de uso, com grau de integridade 

completa, estrutura fechada, com forma da borda direta 

vertical com reforço externo, com espessura de 1,1 cm, 

4 cm na distância do lábio com ponto de inflexão, lábio 

plano com decoração, contorno da boca circular com 

diâmetro de 10,4 cm, contorno do corpo inflexionado, 

altura do diâmetro de 9,0 cm, base plana com diâmetro 

8,1 cm. Apresenta como antiplástico a predominância do 

caco moído avermelhado, e nota-se o alisamento 

irregular para acabamento. Apresenta decoração em 

dupla face, tendo como técnica decorativa o 

esfumaçamento com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça. Manchas pretas se espalham pela face externa. 

Na face interna o pretejamento é homogênio no fundo e 

bojo, sendo que a base fica com decoração da queima 

da argila e algumas manchas pretas - (Dr. Robson 

Antonio Rodrigues)”.

061-05797 etnográfico Cerâmica Kaingang Vasilha em cerâmica utilitária, lisa, sinais de queima.

061-05798 etnográfico Cerâmica Kaingang Pote de cerâmica, lisa, queimada.

061-05799 etnográfico Cerâmica Kaingang

Tigela em cerâmica, lisa, base plana, borda extrovertida, 

sinais de queima.



061-05800 etnográfico Cerâmica Kokron Kaingang

Pote em cerâmica com borda extrovertida, lábio plano, 

contorno simples, base cônica. Sinais de queima. “Peça 

confeccionada pela índia Candire e Ena do posto Vanuíre 

(atualmente a cerâmica kaingang é confeccionada para 

artesanato de venda), grupo étnico Kaingang, sem 

marcas de uso, com grau de integridade completa, com 

forma da borda direta vertical esforço externo, lábio 

arredondado, contorno da boca circular com diâmetro de 

17,2 cm, contorno do corpo inflexionado, altura do corpo 

de 16,1 cm e altura total de 20,1 cm, base cônica com 

diâmetro 4,5 cm. A forma da vasilha é classificada como 

panela. Apresenta como antiplástico a predominância do 

caco moído, e nota-se o alisamento para acabamento. 

Apresenta decoração simples, tendo como técnica 

decorativa o esfumaçamento com pigmentos de fuligem 

de fibra vegetal na coloração preto que se espalha pelo 

corpo da peça associada à brunidura para fixação dos 

pigmentos. Peça completamente preta ou com mais de 

90% de seu corpo esfumaçado, mas apresentando 

superfície áspera. Detalhe de como o esfumaçamento 

ocupa a peça tanto na face externa como na face interna 

provocando o escurecimento de quase toda a peça 

restando apenas alguns pontos mais claros próximos ao 

lábio. Apresenta um alinhamento irregular - (Dr. Robson 

Antonio Rodrigues)”.

061-05801 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, lisa, base plana, lábio da borda 

carimbado, sinais de queima.

061-05802 etnográfico Cerâmica Kaingang Tigela em cerâmica, borda corrugada.

061-05803 etnográfico Cerâmica Kaingang 

Tigela em cerâmica vermelha (está sem sinais de 

queima), boca larga, lábio plano e contorno simples. 



061-05804 etnográfico Curu-Cuchá Kaingang

Tapete indígena trançado com fibra de caraguatá, 

motivos geométricos cordel de algodão vermelho. 

"Diferentemente das demais sociedades indígernas, os 

Kaingang fazem cobertores, mortalhas e peças de 

vestuário entretecidos com fios de bromélias e urtigas, 

sem o auxílio de qualquer instrumento, nem mesmo o 

tear manual. Cobertor/manta tecido(a) com fios de 

caraguatá usado(a) também como assento ao rés do 

chão. Ografismo, em linhas horizontais e quebradas, 

está elaborado com fio de algodão vermelho" (Sônia 

Dorta). 

061-05805 etnográfico Cerâmica Kaingang

Travessa em cerâmica, lisa, com sinais de queima e 

borda extrovertida.

061-05806 etnográfico Cerâmica Kaingang Bilha de cerâmica lisa e queimada.



061-05807 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, base plana, borda extrovertida, 

sinais de queima. “Peça confeccionada pela índia 

Candire e Ena do posto Vanuíre, grupo étnico Kaingang, 

sem marcas de uso, com grau de integridade completa, 

com forma da borda direta vertical, com espessura de 

1,2 cm, lábio arredondado, contorno da boca circular 

com diâmetro de 12,2 cm, contorno do corpo simples, 

altura do corpo de 9,1 cm e altura total de 10,5 cm, base 

pedestal com diâmetro 6,3 cm. A forma da vasilha é 

classificada como panela. Apresenta decoração simples, 

tendo como técnica decorativa o esfumaçamento com 

pigmentos de fuligem de fibra vegetal na coloração 

preto que se espalha pelo corpo da peça associada à 

brunidura para fixação dos pigmentos. Peça 

completamente preta ou com mais de 90% de seu corpo 

esfumaçado, mas apresentando superfície áspera. A 

peça encontra-se densamente tomada pela 

pigmentação, preenchendo toda a sua extensão. Na 

face interna percebe-se que um alisamento anterior à 

queima deixou algumas marcas. A exceção fica por 

conta da borda com ausência de pigmentos em algumas 

partes. Apresenta ponto com pigmentos arenosos e 

cimento que foi utilizado para preencher um furo - (Dr. 

Robson Antonio Rodrigues)”. 

061-05808 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, lisa, sinais de queima, borda direta 

com detalhes impressos.



061-05809 etnográfico Cerâmica Kaingang

Tigela em cerâmica, lisa, com sinais de queima. “Peça 

confeccionada pela índia Candire e Ena do posto 

Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, 

com grau de integridade completa, com forma da borda 

direta vertical, com espessura de 1,0 cm, 1 cm na 

distância do lábio com ponto de inflexão, lábio 

arredondado, contorno da boca circular com diâmetro de 

17,3 cm, contorno do corpo simples, altura do corpo de 

2,7 cm e altura total de 3,9 cm, espessura de peça 1,1 

cm. A forma da vasilha é classificada como tigela para 

beber. Apresenta como antiplástico a predominância do 

caco moído sem núcleo com uniformidade cinza, e nota-

se o alisamento escuro para acabamento. Apresenta 

decoração simples, com pigmentos de fuligem de fibra 

vegetal na coloração preto que se espalha pelo corpo da 

peça associada à brunidura para fixação dos pigmentos. 

Manchas pretas tanto internamente quanto 

externamente se espalham pela peça - (Dr. Robson 

Antonio Rodrigues)”.

061-05810 etnográfico Cerâmica Kaingang Tigela em cerâmica, lisa, com sinais de queima.

061-05811 etnográfico Cerâmica Kaingang

Tigela em cerâmica, lisa, com sinais de queima, em 

formato de tigela com borda extrovertida, linhas 

obliquas em vermelho na face interna.

061-05812 etnográfico Cerâmica Kaingang Bilha em cerâmica, base em pedestal, sinais de queima.

061-05813 etnográfico Cerâmica Kaingang

Cerâmica vasiforme, superfície áspera, base plana, linha 

em urucum ao redor do gargalo.



061-05815.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geométricos, plumária nas cores verde e rosa nas 

extremidades do trançado, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó.

061-05818.01 etnográfico Arco Kaingang

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geométricos, plumária na cor branca nas extremidades 

do trançado, provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó.

061-05819 etnográfico Cerâmica Terena Vo-lo-lo

Bilha em cerâmica vermelha, antropomorfa, fundo 

plano, pintura fitomorfa em branco ao redor do bojo, 

gargalo em forma de rosto, com boca, nariz, olhos e 

orelhas, borda circular. Provida de tampa circular com 

pegador em cerâmica vermelha Terena.

061-05820 etnográfico Cerâmica Kaingang

Tigela em cerâmica, lisa, sinais de queima com borda 

direta e corrugada.



061-05821 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica lisa, base plana, borda direta, 

sinais de queima. “Peça confeccionada pela índia Ena do 

posto Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem marcas de 

uso, com grau de integridade completa, estrutura 

aberta, com forma da borda direta vertical, com 

espessura de 1,3 cm, lábio biselado e espessura de 0,5 

cm, contorno da boca circular com diâmetro de 14,2 cm, 

contorno do corpo simples e altura total de 11,4 cm, 

base plana com diâmetro 12,7 cm. A forma da vasilha é 

classificada como panela. Apresenta como antiplástico a 

predominância do caco moído, e nota-se o alisamento 

para acabamento. Apresenta decoração simples, tendo 

como técnica decorativa o esfumaçamento com 

pigmentos de fuligem de fibra vegetal na coloração 

preto que se espalha pelo corpo da peça associada à 

brunidura para fixação dos pigmentos. Peça 

completamente preta ou com mais de 90% de seu corpo 

tomado pelo esfumaçamento com processo de 

polimento posterior (brunidura). Observa-se que a peça 

encontra-se com face interna completamente preta 

somente com alguns pequenos pontos no lábio 

aparecendo à coloração da cerâmica. Na face externa as 

manchas pretas se espalham por vários pontos da peça 

e ocupam toda base - (Dr. Robson Antonio Rodrigues)”.

061-05822.01 etnográfico Arco Caiwiá

Arco circular em madeira, revestido por trançado de tala 

de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geométricos, com excessão da empunhadura, com 1 

ponto de plumária na cor rosa, 5 pontos de plumária 

ausente, provido de corda em fibra vegetal entralaçada.



061-05823.01 etnográfico Arco

Arco circular de madeira envolto por talas de fibra 

vegetal natural e tingida, trançado geométrico, corda de 

fibra vegetal trançado e amarrado no ombro superior e 

inferior, com pingente de rolete de bambú envolto por 

fibra vegetal e plumária nas cores vermelha, verde e 

amarela.

061-05824 etnográfico Cerâmica Karajá

Vasilha em cerâmica lisa, base plana, duas asas laterais 

em posição vertical.

061-05825 etnográfico Cerâmica Kadiwéu

Tigela em cerâmica, com motivos geométricos, linhas 

incisas, pintura com urucum.

061-05826 etnográfico Cerâmica Kadiwéu

Cerâmica fitomorfa, em forma de cuia, base plana, face 

externa pintada em urucum com sinais de queima, face 

interna, na pintura de motivos geométricos nas cores 

bege, cinza e urucum, borda direta.

061-05827 etnográfico Cerâmica Terena

Cerâmica zoomorfa (forma de pato), lisa, orifício central, 

sinais de queima.

061-05828 etnográfico Cerâmica Terena

Bilha em cerâmica, lisa, tonalidade vermelha, base 

plana.

061-05829 etnográfico Cerâmica Terena

Vaso em cerâmica, tonalidade vermelha, base plana, 

provido de duas asas laterais compactas. Composto de 

tampa circular com pegue compacto.

061-05830 etnográfico Cerâmica Terena

Vasilha em cerâmica, tonalidade vermelha, base plana, 

borda extrovertida, levemente ondulada.

061-05831 etnográfico Cerâmica Terena

Vasilha em cerâmica, lisa, base plana, com duas asas 

compactas nas laterais, sinais de queima. Provido de 

tampa circular com pega compacto.

061-05832 etnográfico Cerâmica Kaingang

Bilha de cerâmica em forma de cabaça, lisa, queimada, 

com borda impressa.



061-05833 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vaso em cerâmica, lisa, sinais de queima. “Peça 

confeccionada pela índia Candire do posto Vanuíre, 

grupo étnico Kaingang, sem marcas de uso, com grau de 

integridade completa, estrutura aberta, com forma da 

borda direta vertical, com espessura de 1,1 cm, 5 cm na 

distância do lábio com ponto de inflexão, lábio 

arredondado e espessura de 0,55 cm, contorno da boca 

circular com diâmetro de 14,2 cm, contorno do corpo 

inflexionado, altura do corpo de 8,6 cm e altura total de 

14,6 cm, base côncava com diâmetro 0,6 cm. A forma 

da vasilha é classificada como panela/jarra para beber. 

Apresenta como antiplástico a predominância do caco 

moído, e nota-se o alisamento com dois objetos, um 

provocando estrias principalmente na borda para 

acabamento. Apresenta decoração simples, tendo como 

técnica decorativa o esfumaçamento com pigmentos de 

fuligem de fibra vegetal na coloração preto que se 

espalha pelo corpo da peça. Manchas pretas de formas 

variadas que se localizam em vários pontos da peça 

tanto interno quanto externo. Sendo que na face externa 

predomina-se a borda e base e na face interna uma faixa 

que percorre toda a peça - (Dr. Robson Antonio 

Rodrigues)”.

061-05834 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica lisa, queimada com borda 

extrovertida.

061-05835 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, lisa, borda extrovertida, sinais de 

queima.

061-05836 etnográfico Cerâmica Kaingang Vasilha em cerâmica, lisa, sinais de queima.



061-05837 etnográfico Cerâmica Kaingang

Vasilha em cerâmica, lisa, borda extrovertida sinais de 

queima. “Peça confeccionada pela índia Candire do 

posto Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem marcas de 

uso, com grau de integridade completa, com forma da 

borda infletida inclinada externa, com espessura de 1,2 

cm, 3 cm na distância do lábio com ponto de inflexão, 

lábio arredondado e espessura de 0,6 cm, contorno da 

boca circular com diâmetro de 12,5 cm, contorno do 

corpo simples, altura do corpo de 10,4 cm e altura total 

de 14,0 cm, base plana com diâmetro 7,8 cm. A forma 

da vasilha é classificada como panela. Apresenta como 

antiplástico a predominância do caco moído presença de 

núcleo central, e nota-se o alisamento para 

acabamento. Apresenta decoração simples, tendo como 

técnica decorativa o esfumaçamento com pigmentos de 

fuligem de fibra vegetal na coloração preto que se 

espalha pelo corpo da peça associada à brunidura para 

fixação dos pigmentos. Na face interna a peça encontra-

se completamente preta e na face externa com mais de 

90% preta e alisamento sobre manchas pretas com 

coloração marrom. O alisamento não é uniforme o que 

deixa a peça com marcas de confecção - (Dr. Robson 

Antonio Rodrigues)”.

061-05839 etnográfico Coroa emplumada Wairó

Aro em 6 talas unidas entre si por trançado de talos de 

fibra vegetal escura. Adorno central em plumária nas 

cores vermelha, preta, azul, verde e amarela. "Coroa 

vertical. Elaborada para uso de homens, principalmente 

composta por plumagem vermelha de arara-canga. 

Comparecem também penas, provavelmente de 

papagaio. Suporte trançado quadricular feito com tala 

vegetal e tiras de cipó" (Sônoa Dorta). 



061-05840 etnográfico Licocó em Cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e bege, posição 

corporal sentada com membros inferiores retos e 

paralelos. Tronco com orifício central representando o 

umbigo. Braços arqueados com mão abertas 

descansadas sobre as pernas.

061-05841 etnográfico Colar Karajá

Colar com cordel de fibra vegetal, roletes de madeira, 

plumária em tons de verde.

061-05842 etnográfico Mascara Cara-Grande Tapirapé

Semi-círculo em madeira recamado com mosaico de 

plumas nas cores amarelo e vermelho, olhos 

representados com retângulos de madrepérola, o nariz 

com protuberância de madeira, a boca representada 

com dentes ósseos. Plumagem rotiforme nas cores azul 

e vermelho. "Máscara cara-grande, de madeira, 

emplumada com arara-vermelha e arara-canindé. 

Máscaras deste tipo imitam as representações de 

espíritos que os Tapirapé costumam gravar em árvores. 

Usam-nas os homens adultos" (Sônia Dorta). 

061-05843 etnográfico Toucado Kayapó (do Xingu) 

Diadema occipital rotiforme, cordel-base de fios de 

algodão autóctone, plumagem nas cores azul, vermelha 

e branca. "Confeccionado com penas caudais de arara-

vermelha, arara-canga e arara-canindé, encimadas por 

plumas brancas de garça-branca. Trabalho masculino. 

Ostentado cerimonialmente por homens e 

eventualmente mulheres" (Sônia Dorta). 

061-05844 etnográfico Cesto Kaingang

Cesto bolsiforme trançado em palha de milho e 

costurado com fio de algodão com alça.

061-05845 etnográfico Cesto Kaingang

Cesto bolsiforme trançado em palha de milho e 

costurado com fio de algodão com alça.

061-05846 etnográfico Cabaça Cabaça com palha de milho.

061-05847 etnográfico Cabaça Cabaça com palha de milho.



061-05849 etnográfico Apito de cabaça preso a colar Karajá

Apito de cabaça com detalhes gravadas, orificio na 

extremidade inferior, dois orificios no bojo, encimado por 

rolete em madeira envolto com fio de algodão com 5 

pingentes laterais com miçangas, unhas e plumária nas 

cores vermelha e amarela. Colar em cordão de fio de 

algodão.

061-05850 etnográfico Apito de cabaça preso a colar Karajá

Apito de cabaça com detalhes gravados, orifio na 

extremedade inferior, dois orificios na base do bojo.; 

encimado por rolete envolto por cordão de algodão, com 

pingentes laterais de miçandas, unhas e plumária nas 

cores rosa, verde, vermelha. Colar em cordão de fio de 

algodão. 

061-05851 etnográfico Pingente de plumas Karajá 

Pingentes emplumados: suportes em cordão de fio de 

algodão preto, 3 rosetas com plumária nas cores 

vermelha, verde, amarelo, azul, fixadas com fio de 

algodão preto em suporte de rolete de madeira. 

"Pingente de plumas multicores de arara-canga" (Sônia 

Dorta).

061-05852 etnográfico Colar indígena Mexicano

Colar com fio de algodão, volta dupla, envolto por contas 

pretas e sementes vermelhas. Pingente com plumária 

mexica amarela, branca e preta.

061-05853 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05854 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05855 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor dourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 04 selos - EXPO 70



061-05856 filatelia Selo do Japão

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05857 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 06 selos - EXPO 70

061-05858 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 06 selos - EXPO 70

061-05859 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 06 selos - EXPO 70

061-05860 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 06 selos - EXPO 70.

061-05861 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 06 selos - EXPO 70

061-05862 filatelia Selo do Japao

Selo horizontal, denteado; Imagem de plantação de 

flores; Valor facial: 50; Cor vdourado, azul, verde, 

vermelho. Franquia multipla de 06 selos - EXPO 70

061-05863 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70



061-05864 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05865 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05866 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05867 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05868 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05869 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05870 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05871 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70



061-05872 filatelia Selo do Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05873 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05874 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05875 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05876 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05877 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05878 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 08 selos - EXPO 70

061-05879 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 04 selos - EXPO 70



061-05880 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05881 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05882 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e fogos de 

artifício; Valor facial: 7; Cor vermelho, roxo, amarelo. 

Franquia multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05883 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem de cidade e fogos de artifício; Valor facial: 7; 

Cor vermelho, roxo, amarelo. Franquia mista de 03 

selos. - EXPO 70

061-05884 filatelia Selo do Japão

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem de plantação de flores; Valor facial: 50; Cor 

vdourado, azul, verde, vermelho. Franquia mista de 03 

selos. - EXPO 70

061-05885 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado, sobre folheto de lançamento; 

Imagem de flores e lua; Valor facial: 15; Cor dourado, 

azul, vermelho. Franquia mista de 03 selos. - EXPO 70

061-05886 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05887 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05888 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70



061-05889 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05890 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05891 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70.

061-05892 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05893 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05894 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05895 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05896 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05897 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05898 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05899 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70



061-05900 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05901 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05902 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05903 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05904 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05905 filatelia Selo do Japão

Selo vertical, denteado; Imagem de flores e lua; Valor 

facial: 15; Cor dourado, azul, vermelho. Franquia 

multipla de 04 selos - EXPO 70

061-05906 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de carteiro; Valor 

facial: 0,12; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-05907 filatelia Selo de Israel

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura masculina 

em trajes típicos; Valor facial: 0,15; Cor verde, rosa, 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-05908 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,12; Cor azul, amarelo, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-05909 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de ramo de trigo; Valor 

facial: 50; Cor amarelo, vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte

061-05910 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de fruto; Valor facial: 

60; Cor rosa, vermelho, cinza,preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.



061-05911 filatelia Selo do Chipre

Selo denteado, sobre placa de papel quadrangular; 

Efígie de Elizabeth II; Valor facial: 2 mils. Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-05912 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope retangular; 

Imagem feminina com duas crianças no colo na cor azul 

e avião ao fundo na cor marrom; Valor facial: 10,00 R; 

Franquia múltipla de 03 selos; Provido de carimbo de 

porte - Comemorativo do aniversário do

061-05913 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope retangular; 

Imagem feminina com duas crianças no colo na cor azul 

e avião ao fundo na cor vermelha; Valor facial: 14,00 R; 

Franquia múltipla de 03 selos; Provido de carimbo de 

porte - Comemorativo do aniversário d

061-05914 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope retangular; 

Imagem feminina com duas crianças no colo na cor azul 

e avião ao fundo na cor lilás; Valor facial:4,00 R; 

Franquia múltipla de 03 selos; Provido de carimbo de 

porte - Comemorativo do aniversário do pri

061-05915 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope retangular; 

Efígie masculina circunscrita por desenhos; Valor facial 

não identificado; Cor: vermelho e branco sobre azul; 

Franquia múltipla de 03 selos - Comemorativo da "white 

revolution of the shah and the peopl

061-05916 filatelia Selo Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope retangular; 

Efígie masculina circunscrita por desenhos; Valor facial: 1 

R; Cor: marrom, lilás e azul sobre bege; Franquia 

múltipla de 03 selos - Comemorativo da "white 

revolution of the shah and the people".



061-05917 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope retangular; 

Efígie masculina circunscrita por desenhos; Valor facial: 2 

R. Cor: marrom, lilás e azul sobre verde claro; Franquia 

múltipla de 03 selos - Comemorativo da "white 

revolution of the shah and the people.

061-05918 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo; Imagens de árvores, trator e navio, 

todos dentro de pétalas, que juntamente com os outros 

três selos formam uma flor; Valor Facial: 6 R; Cor roxa, 

verde e branca; Franquia múltipla de 04 selos.

061-05919 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo; Imagens de figura feminina sentada, 

casa e encanamento, dentro de pétalas, que juntamente 

com os outros três selos formam uma flor; Valor Facial: 4 

R; Cor roxa, verde e branca. Franquia múltipla de 04 

selos.

061-05920 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo; Imagens de engrenagens mecânicas, 

portão e tela de cinema dentro de pétalas, que 

juntamente com os outros três selos formam uma flor; 

Valor Facial: 8 R; Cor roxa, verde e branca; Franquia 

múltipla de 4 selos.

061-05921 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo; Imagem de balança e elementos não 

identificados, dentro de pétalas, que juntamente com os 

outros três selos formam uma flor; Valor Facial: 2 R; Cor 

roxa, verde e branca; Franquia múltipla de 04 selos.

061-05922 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de carneiro; 

Valor facial: 0,01; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.



061-05924 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de crustáceo; 

Valor facial: 0,07, remarcado: 0,05; Cor cinza. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-05925 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de leão; 

Valor facial: 0,08; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-05926 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de crustáceo; 

Valor facial: 0,07; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-05927 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de duas 

figuras humanas; Valor facial: 0,06; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-05928 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de mulher; 

Valor facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-05929 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de balança; Valor 

facial: 0,12; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05930 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem antropomorfa com 

arco e flecha; Valor facial: 0,20; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-05931 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de dois 

peixes; Valor facial: 0,50; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte

061-05932 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de figura 

humana com pote; Valor facial: 0,30; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte

061-05933 filatelia Selo de Israel

Selo retangular denteado sobre envelope retangular; 

Imagem de antílope; Valor facial 300; Cor rosa, 

vermelho e preto; Franquia múltipla.



061-05934 filatelia Selo de Israel

Selo retangular denteado sobre envelope retangular; 

Imagem de leão; Valor facial 160; cor bege, verde e 

preto; Franquia múltipla.

061-05935 filatelia Selo de Israel

Selo retangular denteado sobre envelope retangular; 

Imagem de cavalo; Valor facial 50; cor verde, amarelo e 

preto; Franquia múltipla.

061-05940 filatelia Selo da Tailândia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5 

bath; Cor verde, azul. Franquia isolada.

061-05941 filatelia Selo da Tailândia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 25 

st; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-05942 filatelia Selo da Tailândia

Selo horizontal, denteado; Imagem de construção de 

muralha; Valor facial: 2 bath; Cor marrom, azul. 

Franquia isolada.

061-05943 filatelia Selo da Tailândia

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 1 bath; Cor verde, azul. Franquia isolada.

061-05944 filatelia Selo da Tailândia

Selo vertical, denteado; Imagem de antena; Valor facial: 

50; Cor laranja, azul, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05951 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de três felinos; Valor facial: 1; Cor 

marrom; Franquia múltipla de 05 selos; Provida de 

carimbo de porte.

061-05952 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de três felinos; Valor facial: 1,50; 

Cor lilás; Franquia múltipla de 05 selos; Provida de 

carimbo de porte.

061-05953 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de três felinos; Valor facial: 2; Cor 

laranja; Franquia múltipla de 05 selos; Provida de 

carimbo de porte.



061-05954 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de três felinos; Valor facial: 2,20; 

Cor laranja; Franquia múltipla de 05 selos; Provida de 

carimbo de porte.

061-05955 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de três felinos; Valor facial: 5; Cor 

azul; Franquia múltipla de 05 selos; Provida de carimbo 

de porte.

061-05956 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de coroa ; Valor facial: 10 ore; Cor 

verde-claro; Franquia múltipla de 03 selos;Provida de 

carimbo de porte.

061-05957 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de coroa ; Valor facial: 30 ore; Cor 

verde-escuro; Franquia múltipla de 03 selos;Provida de 

carimbo de porte.

061-05958 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de coroa ; Valor facial: 5 ore; Cor 

azul; Franquia múltipla de 03 selos;Provida de carimbo 

de porte.

061-05964 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Efígie masculina; Valor facial: 40; Cor preta; 

Franquia múltipla; Provida de carimbo de porte.

061-05965 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Efígie masculina; Valor facial: 50; Cor 

marrom; Franquia múltipla; Provida de carimbo de 

porte.

061-05966 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Efígie masculina; Valor facial: 60; Cor 

vermelha; Franquia múltipla; Provida de carimbo de 

porte.



061-05967 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Efígie masculina; Valor facial: 80; Cor verde; 

Franquia múltipla; Provida de carimbo de porte.

061-05968 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Efígie masculina; Valor facial: 90; Cor azul; 

Franquia múltipla; Provida de carimbo de porte.

061-05969 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem estilizada; Valor facial: 90; Cor azul 

marinho; Franquia múltipla; Provida de carimbo de 

porte.

061-05970 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Efígie de Martin Andersen Nexo; Valor facial: 

80; Cor verde escuro; Franquia múltipla; Provido de 

carimbo de porte.

061-05972 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de palácio; Valor facial: 

100; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-05973 filatelia Selo da Dinamarca

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

retangular; Imagem de bandeira dinamarquesa; Valor 

facial: 60; Cor azul, cinza, vermelho e branco; Franquia 

múltipla; Provida de carimbo de porto.

061-05975 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

10; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-05976 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

15; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-05977 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

30; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.



061-05978 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

60; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-05979 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

0,01; Cor rosa, ocre, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05980 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

0,05; Cor rosa, cinza, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05981 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

0,06; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-05982 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

0,02; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-05983 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda; Valor facial: 

0,12; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-05988 filatelia Selo da Jordânia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 35 

fils; Cor dourado, cinza, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Builders of World Peace

061-05991 filatelia Selo da Jordânia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5 

fils; Cor verde, dourado, cinza, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Builders of World Peace

061-05993 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema; Valor 

facial: 0,55; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05994 filatelia Selo de Israel 

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema - Bet 

Shean; Valor facial: 0,10; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.



061-05995 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de balança; Valor 

facial: 50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-05996 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema com 

árvores; Valor facial: 0,12; Cor vinho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-05997 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema; Valor 

facial: 0,02; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05998 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema; Valor 

facial: 0,50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05999 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de placa - Ashdod; 

Valor facial: 0,15; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-06000 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de leão; Valor facial: 

40; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-06001 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema; Valor 

facial: 0,05; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06002 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema; Valor 

facial: 0,01; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06003 filatelia Selo da Síria

Selo vertical, denteado; Imagem de monumento e 

painel ao fundo; Valor facial: 50 p ; Cor roxo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 8º 

Internacional Damascus Fair 1961

061-06004 filatelia Selo da Síria

Selo vertical, denteado; Efígie de Abdu Feras Al 

Hamadni; Valor facial: 4 Baht ; Cor ocre, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.



061-06005 filatelia Selo da Tailândia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina com veste 

militar; Valor facial: 4 Baht ; Cor dourado, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06006 filatelia Selo de Damascus

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de janela e 

globo; Valor facial: 17 1/2 p; Cor verde, roxo. Franquia 

isolada.

061-06007 filatelia Selo da Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem com inscrição 

"EUROPA CEPT" emoldurada ; Valor facial: 25 c; Cor 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06008 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 20 

c; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06009 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 12 

c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06010 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 30 

c; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06011 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 30 

c; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06012 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 30 

c; Cor laranja. Franquia múltipla de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte.

061-06013 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 30 

c; Cor laranja. Franquia múltipla de 03 selos. Provido de 

carimbo de porte.

061-06015 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 25 

c; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos.



061-06016 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 25 

c; Cor azul. Franquia múltipla de 02 selos.

061-06017 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 25 

c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06018 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 25 

c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06020 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 75 

c; Cor vinho. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte.

061-06021 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 75 

c; Cor vinho. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte.

061-06022 filatelia Selo da Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral ladeada 

por linhas curvas; Valor facial: 5 cent; Cor laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06023 filatelia Selo da Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de castelo; Valor 

facial: 40 h; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06024 filatelia Selo do Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício; Valor facial: 

2 kcs; Cor amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06025 filatelia Selo da Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício; Valor facial: 

2 kcs; Cor preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06026 filatelia Selo da Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem de instrumento 

musical; Valor facial: 1; Cor azul, marrom, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.



061-06027 filatelia Selo da Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher com roupas 

típicas; Valor facial: 6,50; Cor laranja, preto, rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06028 filatelia Selo dos Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Dwight 

David Eisenhower; Valor facial: 8 c; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06029 filatelia Selo dos Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Dwight 

David Eisenhower; Valor facial: 8 c; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06030 filatelia Selo dos Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Dwight 

David Eisenhower; Valor facial: 8 c; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06031 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cruz grega 

vermelha; Valor facial: 1,00; Cor verde, vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06032 filatelia Selo do Chipre

Selo vertical, denteado; Imagem de figura humana; 

Valor facial: 10 m; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-06033 filatelia Selo do Chipre

Selo horizontal, denteado; Imagem do anfiteatro Soli e 

efígie masculina; Valor facial: 1; Cor laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06034 filatelia Selo do Chipre

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

5 m; Cor azul, bege. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte

061-06035 filatelia Selo do Chipre

Selo vertical, denteado; Imagem de cachos de uva; 

Valor facial: 5 m; Cor verde, vinho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.



061-06036 filatelia Selo do Chipre

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada de barco; 

Valor facial: 15 m; Cor vermelho, preto, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06037 filatelia Selo do Chipre

Selo horizontal, denteado; Efígie feminina e imagem de 

túnel; Valor facial: 10 mils; Cor verde, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06038 filatelia Selo da Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem da tela "La Piedad", 

com N. Senhora segurando Cristo; Valor facial: 6 pstas; 

Cor azul, preto, dourado. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06039 filatelia Selo da Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

em representação religiosa; Valor facial: 2,50 pstas; Cor 

vinho, dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06040 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo. Imagem de pássaro. Valor Facial: 1 R. 

Cor cinza, amarela, azul e vermelha, marrom. Franquia 

mista de 3 selos - série comemorativa Commemorating 

now rozz and spring festivities 6 th march, 1969.

061-06041 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo. Imagem de pássaro. Valor Facial: 2 R. 

Cor cinza, amarela, azul e vermelha, marrom e preto. 

Franquia mista de 3 selos - , série comemorativa 

Commemorating now rozz and spring festivities 6 th 

march,

061-06042 filatelia Selo do Ira

Selo retangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo. Imagem de rosas. Valor Facial: 8 R. Cor 

rosa, verde e bege. Franquia mista de 3 selos - série 

comemorativa Commemorating now rozz and spring 

festivities 6 th march, 1969.



061-06043 filatelia Selo do Egito

Selo vertical, denteado; Imagem do figura mitológica; 

Valor facial: 10 m; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06044 filatelia Selo do Egito

Selo vertical, denteado; Imagem do figura mitológica; 

Valor facial: 10 m; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-06045 filatelia Selo do Egito

Selo vertical, denteado; Imagem do busto de Nefertite; 

Valor facial: 500 mils; Cor roxo. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-06046 filatelia Selo do Egito

Selo vertical, denteado; Imagem do busto de Cleópatra; 

Valor facial: 3 m; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06047 filatelia Selo do Egito

Selo vertical, denteado; Imagem do busto de Nefertite; 

Valor facial: 100 mils; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06048 filatelia Selo do Egito

Selo vertical, denteado; Imagem do figura mitológica; 

Valor facial: 10 m; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06049 filatelia Selo do Egito

Selo vertical, denteado; Imagem do busto de Nefertite; 

Valor facial: 200 mils; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-06050 filatelia Selo do Egito

Selo vertical, denteado; Imagem do busto de Cleópatra; 

Valor facial: 3 m; Cor marrom. Franquia isolada.

061-06051 filatelia Selo do Ira

Selo quadrangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo. Imagem de figura humana ajoelhada 

segurando bandeja com xícaras, elementos fitomorfos 

ao fundo. Valor Facial: 25 R.Cor verde, amarelo, azul. 

Franquia mista de 3 selos da mesma série. - série come



061-06052 filatelia Selo do Ira

Selo quadrangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo. Imagem de figura humana segurando 

xícara. Valor Facial: 25 R.Cor verde, amarelo, azul e 

vermelho. Franquia mista de 3 selos da mesma série. - 

série comemorativa R.C.D Fifth Anniresary July 21, 1

061-06053 filatelia Selo do Ira

Selo quadrangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo. Imagem de cena cotidiana iraniana. 

Valor Facial: 25 R. Cor verde, amarelo, azul e vermelha, 

rosa, marrom. Franquia mista de 3 selos da mesma 

série. - série comemorativa R.C.D Fifth Anniresary Jul

061-06054 filatelia Selo de Israel

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel, imagem zoomorfa . Franquia mista de 4 selos. 

Provido de carimbo de porte.

061-06055 filatelia Selo de Israel

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel, imagem de figura masculina. Franquia mista de 4 

selos.. Provido de carimbo de porte.

061-06056 filatelia Selo de Israel

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel, imagem de frutas e avião. Franquia mista de 4 

selos. Provido de carimbo de porte.

061-06057 filatelia Selo de Israel

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel, imagem não identificada. Franquia mista de 4 

selos. Provido de carimbo de porte.

061-06058 filatelia Selo de Israel

Seis selos quadrangulares, denteados sobre placa 

retangular em papel. Em todos eles, imagens de 

brasões. Franquia mista de 6 selos.PI único 06058. 

Provido de carimbo de porte.



061-06059 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de pássaro; Valor 

facial: 50 np; Cor amarelo, azul. Franquia isolada.

061-06060 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois pássaros - 

Sunbird; Valor facial: 2; Cor verde, amarelo. Franquia 

isolada.

061-06061 filatelia Selo da Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de família; Valor facial: 

5 p; Cor vermelho. Franquia isolada.

061-06062 filatelia Selo da Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de mangas; Valor 

facial: 50 p; Cor verde. Franquia isolada.

061-06063 filatelia Selo da Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de pássaro; Valor 

facial: 3; Cor laranja, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06064 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de Gandhi; Valor 

facial: 5; Cor laranja, preto. Franquia isolada.

061-06065 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Efígie de Gandhi e mulher; 

Valor facial: 10 p; Cor cinza. Franquia isolada.

061-06066 filatelia Selo da Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de Gandhi 

caminhando; Valor facial: 1; Cor azul. Franquia isolada.

061-06067 filatelia Selo da Índia

Selo vertical, denteado; Efígie de Gandhi; Valor facial: 

75; Cor cinza, marrom, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Gandhi Centenary

061-06068 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de boi; Valor facial: 

10 np; Cor amarelo, preto. Franquia isolada.

061-06069 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de rinoceronte; 

Valor facial: 15 np; Cor azul. Franquia isolada.

061-06070 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de leão; Valor facial: 

1 re; Cor azul, marrom. Franquia isolada.



061-06071 filatelia Selo da Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de Elefante da Índia; 

Valor facial: 30; Cor laranja, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06072 filatelia Selo da Índia

Selo vertical, denteado; Imagem do Panda do Himalaia; 

Valor facial: 15; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06074 filatelia Selo da Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura medieval 

feminina; Valor facial: 1; Cor vinho, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06075 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de templo - Hampi 

Chariot; Valor facial: 70 p; Cor azul. Franquia isolada.

061-06076 filatelia Selo da Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de mulher em 

plantação; Valor facial: 0,15; Cor verde. Franquia 

isolada.

061-06077 filatelia Selo da Turquia

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagens e valores não identificados, cor 

vermelha. Poster prov ido de 27 selos Pi 06077 á 06104. 

Franquia Múltipla.

061-06078 filatelia Selo da Turquia

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de casarão, valor facial: 50 

kurus, cor azul. Poster provido de 27 selos Pi 06077 á 

06104. Franquia Múltipla.

061-06079 filatelia Selo da Turquia

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de construção típica, valor facial: 

1 kurus, cor marrom. Poster provido de 27 selos Pi 06077 

á 06104. Franquia Múltipla.

061-06080 filatelia Selo da Turquia

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem não identificada, valor facial: 50 

kurus, cor verde. Poster provido de 27 selos Pi 06077 á 

06104. Franquia múltipla.



061-06081 filatelia Selo da Turquia

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de globo terrestre envolto por 

faixas, valor facial: 20 kurus, cor rosa. Poster provido de 

27 selos Pi 06077 á 06104. Franquia múltipla.

061-06082 filatelia Selo da Turquia

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de construção típica, valor facial: 

50 kurus, cor cinza e verde. Poster provido de 27 selos Pi 

06077 á 06104. Franquia múltipla.

061-06083 filatelia Selo da Turquia

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie de Mehmet Akif Ersoy, valor facial: 

20, cor verde. Poster provido de 27 selos Pi 06077 á 

06104. Franquia múltipla.

061-06084 filatelia Selo da Turquia

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de homem sobre cavalo e 

obstáculo, valor facial: 30 kurus, cor marrom e branca. 

Poster provido de 27 selos Pi 06077 á 06104. Franquia 

múltipla.

061-06085 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de três homens e bola de 

futebol, valor facial: 30 kurus, cor verde e branca. Poster 

provido de 27 selos Pi 06077 á 06104. Franquia múltipla.

061-06086 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de três homens jogando 

basquete, valor facial: 30 kurus, cor branca e preta. 

Poster provido de 27 selos Pi 06077 á 06104. Franquia 

múltipla.

061-06087 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem panorâmica de cidade, valor 

facial: 50 kurus, cor verde e amarela. Poster provido de 

27 selos Pi 06077 á 06104. Franquia múltipla.



061-06088 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 30 kurus, 

cor azul. Poster provido de 27 selos Pi 06077 á 06104. 

Franquia múltipla.

061-06089 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 50 kurus, 

cor laranja. Poster provido de 27 selos Pi 06077 á 06104. 

Franquia múltipla.

061-06090 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 25 kurus, 

cor amarela. Poster provido de 27 selos Pi 06077 á 

06104. Franquia múltipla.

061-06091 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 50 kurus, 

cor branca e tons de cinza. Poster provido de 27 selos Pi 

06077 á 06104. Franquia múltipla.

061-06092 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie de Resat Nuri Güntekín, valor facial: 

1 kurus, cor rosa e branca. Poster provido de 27 selos Pi 

06077 a 06104. Franquia múltipla.

061-06093 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie de Halide Edip Adivar, valor facial: 

50 kurus, azul e branca. Poster provido de 27 selos Pi 

06077 a 06104. Franquia múltipla.

061-06094 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie de Ahmet Mithat Efendi, valor 

facial: 1 kurus, verde e branca. Poster provido de 27 

selos Pi 06077 a 06104. Franquia múltipla.

061-06095 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de casarão, valor facial: 100 

kurus, marrom e branca. Poster provido de 27 selos Pi 

06077 a 06104. Franquia múltipla.



061-06096 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 10 kurus, 

azul e branca. Poster provido de 27 selos Pi 06077 a 

06104. Franquia múltipla.

061-06097 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 50 kurus, 

cor: tons de verde. Poster provido de 27 selos Pi 06077 a 

06104. Franquia múltipla.

061-06098 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 1/2 kurus, 

cor: marrom. Poster provido de 27 selos Pi 06077 a 

06104. Franquia múltipla.

061-06099 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de guindaste, valor facial: 90 

kurus, cor: azul marinho. Poster provido de 27 selos Pi 

06077 a 06104. Franquia múltipla.

061-06100 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie de Sokullu Mehmet Pasa, valor 

facial: 50 kurus, cor: azul marinho. Poster provido de 27 

selos Pi 06077 a 06104. Franquia múltipla.

061-06101 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de homem sobre cavalo, valor 

facial: 10 kurus, cor: bege. Poster provido de 27 selos Pi 

06077 a 06104. Franquia múltipla.

061-06102 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, imagem de homem sobre cavalo, valor 

facial: 10 kurus, cor: bege. Poster provido de 27 selos Pi 

06077 a 06104. Franquia múltipla.

061-06103 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 50 kurus, 

cor: bege. Poster provido de 27 selos Pi 06077 a 06104. 

Franquia múltipla.



061-06104 filatelia Selo da Turquia 

Selo denteado retangular, sobre poster de papel 

quadrangular, efígie masculina, valor facial: 50 kurus, 

cor: amarela. Poster provido de 27 selos Pi 06077 a 

06104. Franquia múltipla.

061-06120 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

40; Cor bege. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06122 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de duas águias 

estilizadas em quadrado; Valor facial: 30; Cor rosa, 

preto, dourado. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Zwanzig Jahre

061-06123 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

femininas e pilão. Valor facial: 20 + 10; Cor laranja, azul, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Wohlfahrtsmarke 71

061-06124 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

masculina sobre cavalo. Valor facial: 25 + 10; Cor verde, 

vermelho, azul, bege, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Wohlfahrtsmarke 71

061-06125 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

masculina. Valor facial: 30 + 15; Cor rosa, azul, verde, 

amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Wohlfahrtsmarke 71

061-06126 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício triangular 

com porta em arco. Valor facial: 30; Cor vermelha. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06127 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício triangular 

com porta em arco. Valor facial: 30; Cor vermelha. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.



061-06128 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício triangular 

com porta em arco. Valor facial: 30; Cor vermelha. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06130 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de rosto 

humano com capacete; Valor facial: 30; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06131 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

40; Cor bege. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06132 filatelia Selo da Áustria

Selo vertical, denteado; Imagem de torre e arcos ao 

fundo; Valor facial: 6 s; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Osterreich

061-06133 filatelia Selo da Áustria

Selo vertical, denteado; Imagem de casas e torre ao 

cento; Valor facial: 60 s; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Osterreich

061-06135 filatelia Selo da Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de navio e canal; 

Valor facial: 20; Cor azul, verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Jahre Nord-Ostee-Kanal

061-06136 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de figura 

zoomorfa; Valor facial: 0,25; Cor lilás. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06137 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema; Valor 

facial: 20; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06138 filatelia Selo da Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Imagem de monumento 

ladeado por plantas; Valor facial: 0,50; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06139 filatelia Selo da Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Imagem de rua com prédios; 

Valor facial: 1,00; Cor vinho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte



061-06140 filatelia Selo da Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

0,20; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06141 filatelia Selo da Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-06142 filatelia Selo da Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

2,o0; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-06143 filatelia Selo da Angola

Selo vertical, denteado; Imagem vaca do mato; Valor 

facial: 5 Ags; Cor azul, marrom, verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06144 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de mãos, circulo e 

carro; Valor facial: 60; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06145 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

90; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-06146 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de losango estilizado; 

Valor facial: 20; Cor verde,amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06147 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de helicóptero; Valor 

facial: 30; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-06148 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de circulo com 

composição ao fundo; Valor facial: 500 millionen; Cor 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06149 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

tematizando bombeiro; Valor facial: 30; Cor vermelho, 

azul, verde, amarelo, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.



061-06150 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie de Franz Oppenheimer; 

Valor facial: 90; Cor bege. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06151 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de losango estilizado; 

Valor facial: 20; Cor verde,amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06152 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

60; Cor cinza azulado. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06153 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie de Georg Wilhelm Hegel; 

Valor facial: 20; Cor verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06154 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de losango estilizado; 

Valor facial: 20; Cor verde,amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06155 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de losango estilizado; 

Valor facial: 20; Cor verde,amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06156 filatelia Selo da Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de trançado em 

formato circular. Valor facial: 30; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06157 filatelia Selo da Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de trançado em 

formato circular. Valor facial: 30; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06158 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício com entrada 

em arcos e frontão; Valor facial: 10; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06159.01 filatelia Selo da Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada de figura 

masculina sobre cavalo; Valor facial: 20; Cor verde, rosa, 

preto, amarelo, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.



061-06160 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina encimada por 

argolas olímpicas; Valor facial: 30; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Olympische Spiele 

1968

061-06161 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina encimada por 

argolas olímpicas; Valor facial: 30; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Olympische Spiele 

1968

061-06162 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de cruz grega ao 

centro, ladeada por 3 figuras humanas, encimada por 

pomba ; Valor facial: 30; Cor rosa, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06163 filatelia Selo dos Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Frank Lloyd Wright; 

Valor facial: 2 c; Cor azul, amarelo, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06164 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de oca indígena, 

Rondônia; Valor facial: 1,40; Cor azul, bege, marrom, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Habitaçoes no Brasil (O Homem e o Meio)

061-06165 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de oca indígena, 

Rondônia; Valor facial: 1,40; Cor azul, bege, marrom, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Habitaçoes no Brasil (O Homem e o Meio)

061-06166 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da série algarismos; 

com valor de 20 cts; Cor azul.Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte .

061-06167 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da série algarismos; 

com valor de 20 cts; Cor azul.Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte .

061-06168 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da série algarismos; 

com valor de 20 cts; Cor azul.Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte .



061-06169 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da série algarismos; 

com valor de 20 cts; Cor azul.Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte .

061-06170 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da série algarismos; 

com valor de 20 cts; Cor azul.Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte .

061-06171 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da série algarismos; 

com valor de 20 cts; Cor azul.Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte .

061-06172 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Casa da Moeda 

do Brasil; com valor de 1,00; Cor rosa. Franquia múltipla 

de 2 selos. Provido de carimbo de porte .Série 

Algarismos.

061-06174 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Casa da Moeda 

do Brasil; com valor de 1,00; Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Algarismos.

061-06175 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Casa da Moeda 

do Brasil; com valor de 1,00; Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Algarismos.

061-06176 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de animal(cachorro-

Fila Brasileiro); com valor de 2,5; Cor azul, verde, 

marrom, preto, amarelo. Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série animais brasileiros.

061-06178 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de animal(cachorro-

Fila Brasileiro); com valor de 2,5; Cor azul, verde, 

marrom, preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série animais brasileiros.



061-06179 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de animal(cachorro-

Fila Brasileiro); com valor de 2,5; Cor azul, verde, 

marrom, preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série animais brasileiros.

061-06180 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de animal(cachorro-

Fila Brasileiro); com valor de 2,5; Cor azul, verde, 

marrom, preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série animais brasileiros.

061-06181 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de animal(cachorro-

Fila Brasileiro); com valor de 2,5; Cor azul, verde, 

marrom, preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série animais brasileiros.

061-06182 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de animal(arara 

vermelha); com valor de 1,00; 

Cor:vermelho,amarelo,azul e verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Fauna Brasileira.

061-06183 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de animal(arara 

vermelha); com valor de 1,00; 

Cor:vermelho,amarelo,azul e verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Fauna Brasileira.

061-06184 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de animal(arara 

vermelha); com valor de 1,00; 

Cor:vermelho,amarelo,azul e verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Fauna Brasileira.



061-06185 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de animal(arara 

vermelha); com valor de 1,00; 

Cor:vermelho,amarelo,azul e verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Fauna Brasileira.

061-06186 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Casa da Moeda 

Brasileira; com valor de 5,00; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06187 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de algarismo com 

valor de 20cts; Cor azul e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série algarismos.

061-06188 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de algarismo com 

valor de 20cts; Cor azul e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série algarismos.

061-06189 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de algarismo com 

valor de 20cts; Cor azul e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série algarismos.

061-06190 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina(Castelo 

Branco); com valor de 2,00; Cor verde.Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série presidentes da 

República.

061-06191 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina(Castelo 

Branco); com valor de 2,00; Cor verde.Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série presidentes da 

República.

061-06192 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina(Castelo 

Branco); com valor de 2,00; Cor verde.Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série presidentes da 

República.



061-06193 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina(Castelo 

Branco); com valor de 2,00; Cor verde.Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série presidentes da 

República.

061-06195 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de algarismos; com 

valor de 30 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte. 

061-06196 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de algarismos; com 

valor de 30 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte. 

061-06197 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de algarismos; com 

valor de 30 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte. 

061-06198 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de homem sobre 

cavalo; com valor de 0,50; Cor, marrom,amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte ; Série 

Cerâmica de Vitalino.

061-06200 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de algarismos; com 

valor de 40 cts Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-06201 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de algarismos com 

valor de 40 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte .

061-06202 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de algarismos; com 

valor de 40 cts Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte .

061-06203 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de passistas de frevo - 

Pernambuco; Valor facial: 0,70 Cor rosa, vermelho, 

verde, roxo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Série Manifestaçoes Folclóricas Brasileiras.



061-06204 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de passistas de frevo - 

Pernambuco; com valor de 0,70 Cor rosa, vermelho, 

verde, roxo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Série Manifestaçőes Folclóricas Brasileiras.

061-06205 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de homens da congada 

de Santo Antonio da Alegria com valor de 1,00; Cor 

dourado,azul,verde e preto. Franquia isolada. Série 

Todos unidos contra a Tuberculose.

061-06206 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de índios Xavantes(Rio 

Xingu) com valor de 1,00; Cor dourado,azul,verde e 

preto. Franquia isolada.Série Todos unidos contra a 

Tuberculose.

061-06207 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figuras 

antropomorfas com pasta nas mãos com valor de 10 cts; 

Cor amarelo,verde,vermelho e preto; Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Homenagem à terra 

e ao homem.

061-06208 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figuras 

antropomorfas com pasta nas mãos com valor de 10 cts; 

Cor amarelo,verde,vermelho e preto; Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte. Série Homenagem à terra 

e ao homem.

061-06209 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figuras 

antropomorfas com pasta nas mãos; com valor de 10 

cts; Cor amarelo,verde,vermelho e preto; Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte. Série Homenagem 

à terra e ao homem.

061-06210 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.



061-06211 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06212 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06213 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06214 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06215 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06216 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06217 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06218 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.



061-06219 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06221 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de algarismos; com 

valor de 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-06222 filatelia Selo do Vaticano

Selo retangular, denteado, sobre envelope 

comemorativo. Imagem de figura feminina com 

crianças. Valor Facial: 8 R. Cor vermelha, branca e preta. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - série 

comemorativa do concílio Vaticano II.

061-06223 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 300 Lire; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06224 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 300 Lire; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06225 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois homens; 

Valor facial: 10 lire; Cor marrom. Franquia isolada.

061-06226 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas - Samaritanus Misericórdia Motus Est; Valor 

facial: 30 lire; Cor azul. Franquia isolada.

061-06227 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois homens; 

Valor facial: 10 lire; Cor marrom. Franquia isolada.



061-06229 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 300 Lire; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06231 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 300 Lire; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06232 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 300 Lire; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06233 filatelia Selo do Vaticano

Selo vertical, denteado; Efígie masculina em trajes 

religiosos; Valor facial: 100 l; Cor cinza azulado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06234 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 300 Lire; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06235 filatelia Selo do Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 300 Lire; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06241 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de talha dourada da 

Igreja de São Francisco na Bahia; Valor facial: 0,40; Cor 

marrom, dourado, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Arte Barroca no Brasil.



061-06242 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do prédio do 

Ministério das comunicações, Brasília-DF; Valor facial: 

0,70; Cor verde, laranja, azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Inauguraçao 

do Prédio do Ministério das Comunicações.

061-06243 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do prédio do 

Ministério das comunicações, Brasília-DF; Valor facial: 

0,70; Cor verde, laranja, azul. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte - Série Inauguraçao 

do Prédio do Ministério das Comunicaçoes

061-06244 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de talha dourada da 

Igreja de São Francisco na Bahia; Valor facial: 0,40; Cor 

marrom, dourado, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Arte Barroca no Brasil.

061-06245 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie 

feminina(Marília de Dirceu); com valor de 2 cts; Cor 

vermelho. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte.Série Mulheres Célebres.

061-06246 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie 

feminina(Marília de Dirceu); com valor de 2 cts; Cor 

vermelho. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte.Série Mulheres Célebres.

061-06247 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina(Rita 

Lobato); com valor de 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Mulheres Célebres.



061-06248 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina(Rita 

Lobato); com valor de 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Mulheres Célebres.

061-06249 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina(Rita 

Lobato); com valor de 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Mulheres Célebres.

061-06250 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina(Rita 

Lobato); com valor de 3 cts; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Mulheres Célebres.

061-06251 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina(Rita 

Lobato); com valor de 3 cts; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.Série Mulheres 

Célebres.

061-06252 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina(José 

Bonifácio); com valor de 20,00; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06253 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina(José 

Bonifácio); com valor de 20,00; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06254 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de prédio; com valor 

de 5 c; Cor laranja, marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte ;Inauguraçăo da Fábrica de Papel-

Moeda.

061-06263 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bandeira do Brasil; 

com valor de 10 cts; Cor amarelo,verde,azul e branco. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. Série Dia 

da Bandeira.



061-06264 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bandeira do Brasil; 

com valor de 10 cts; Cor amarelo,verde,azul e branco. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. Série Dia 

da Bandeira.

061-06265 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Santuário da Penha; 

com valor de 20 cts; Cor verde,amarelo,marrom e azul; 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. Série 

Comemorativa ao IV Centenário da Fundação do 

Santuário da Penha.Espírito Santo.

061-06266 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Santuário da Penha; 

com valor de 20 cts; Cor verde,amarelo,marrom e azul; 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. Série 

Comemorativa ao IV Centenário da Fundação do 

Santuário da Penha.Espírito Santo.

061-06267 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Campos Sales); com valor de 20 cts; Cor 

vermelho; Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

.Série Vulto da História Pátria.

061-06268 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Campos Sales); com valor de 20 cts; Cor 

vermelho; Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

.Série Vulto da História Pátria.

061-06269 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Campos Sales); com valor de 20 cts; Cor 

vermelho; Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

.Série Vulto da História Pátria.

061-06270 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Campos Sales); com valor de 20 cts; Cor 

vermelho; Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

.Série Vulto da História Pátria.



061-06271 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Campos Sales); com valor de 20 cts; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

.Série Vulto da História Pátria.

061-06272 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Campos Sales); com valor de 20 cts; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. 

Série Vulto da História Pátria.

061-06273 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie feminina ; 

com valor de 10 centavos; Cor rosa,dourado,branco e 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. 

Série Carnaval no Rio.

061-06274 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie feminina ; 

com valor de 10 centavos; Cor rosa,dourado,branco e 

azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. 

Série Carnaval no Rio.

061-06275 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de círculo; com valor 

de 10 centavos; Cor amarelo,verde e vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte .Série 

Zona Franca de Manaus.

061-06276 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de círculo; com valor 

de 10 centavos; Cor amarelo,verde e vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte .Série 

Zona Franca de Manaus.

061-06277 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de círculo; com valor 

de 10 centavos; Cor amarelo,verde e vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte .Série 

Zona Franca de Manaus.



061-06278 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de talha dourada da 

Igreja de São Francisco na Bahia; Valor facial: 0,40; Cor 

marrom, dourado, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Arte Barroca no Brasil

061-06279 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pássaro uirapuru; 

Valor facial: 0,20; Cor laranja, verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06280 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pássaro uirapuru; 

com valor de 0,20; Cor laranja, verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06281 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de pássaro uirapuru; 

com valor de 0,20; Cor laranja, verde, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06282 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura geométrica 

; com valor de 4,00 ; Cor laranja,branco e roxo .Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06283 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura geométrica 

; com valor de 4,00 ; Cor laranja,branco e roxo .Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-06284 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura geométrica 

; com valor de 1,00 ; Cor rosa e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06285 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura geométrica 

; com valor de 1,00 ; Cor rosa e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.



061-06286 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura geométrica 

; com valor de 1,00 ; Cor rosa e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-06287 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de aparelho Bell e 

fios; Valor facial: 5,20; Cor laranja, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Centenário do 

Telefone

061-06288 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical denteado; Imagem de mapa; com valor de 

1,00; Cor dourado e verde. Franquia isolada. Série 

Sesquentenário 4ª Exposição Interamericana.

061-06289 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical denteado; Imagem de mapa; com valor de 

1,00; Cor dourado e verde. Franquia isolada. Série 

Sesquentenário 4ª Exposição Interamericana.

061-06290 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical denteado; Imagem de mapa; com valor de 

1,00; Cor dourado e verde. Franquia isolada. Série 

Sesquentenário 4ª Exposição Interamericana.

061-06291 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Coroação de D. 

Pedro I; com valor de 1,00; Cor bege. Franquia múltipla 

de 04 selos - Série Sesquicentenário da Independência.

061-06292 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Coroação de D. 

Pedro I; com valor de 1,00; Cor bege. Franquia múltipla 

de 04 selos - Série Sesquicentenário da Independência.

061-06293 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Coroação de D. 

Pedro I; com valor de 1,00; Cor bege. Franquia múltipla 

de 04 selos - Série Sesquicentenário da Independência.



061-06294 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da Coroação de D. 

Pedro I; com valor de 1,00; Cor bege. Franquia múltipla 

de 04 selos - Série Sesquicentenário da Independência.

061-06295 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Medalha da 

coroação com a efígie de D. Pedro I; com valor de 2,00; 

Cor amarelo, preto. Franquia múltipla de 02 selos - Série 

Sesquicentenário da Independência.

061-06296 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Medalha da 

coroação com a efígie de D. Pedro I; com valor de 2,00; 

Cor amarelo, preto. Franquia múltipla de 02 selos - Série 

Sesquicentenário da Independência.

061-06297 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de navio 

tematizando a indústria naval; com valor de 45 cts; Cor 

rosa, vermelho, laranja. Franquia múltipla de 02 selos - 

Série Promoçăo da Indústria Naval.

061-06298 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de navio 

tematizando a indústria naval; com valor de 45 cts; Cor 

rosa, vermelho, laranja. Franquia múltipla de 02 selos - 

Série Promoçăo da Indústria Naval.

061-06299 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(L.O.Teles de Menezes-Fundador); com valor 

de 50 cts; Cor laranja, verde e branco. Franquia isolada. 

Série Centenário da Imprensa Espírita do Brasil.

061-06300 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(L.O.Teles de Menezes-Fundador); com valor 

de 50 cts; Cor laranja, verde e branco. Franquia isolada. 

Série Centenário da Imprensa Espírita do Brasil.



061-06302 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de fogo;valor de 10 

cts; Cor azul,branco e laranja; Franquia isolada, provido 

de carimbo de porte. Série Ano Internacional dos Direitos 

Humanos.

061-06303 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de fogo;valor de 10 

cts; Cor azul,branco e laranja; Franquia isolada;Provido 

de carimbo de porte. Série Ano Internacional dos Direitos 

Humanos.

061-06911 filatelia Selo do Brasil

Envelope retangular, em papel, comemorativo ao 1º 

centenário nacional do censo, provido de selo com 

imagem de pessoas; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte, do primeiro dia de circulação.

061-06913 documento sonoro Fita Cassete

Fita cassete Fuji Film, 90min, contendo a gravação do 

Curso de Museologia no Tupã Tenis Club, ministrado 

pelo Prof Vinicio Stein Campos no dia 15.11.1971; 

Provido de caixa.

061-06914 documento sonoro Fita Cassete

Fita cassete TDK, 90min LN, contendo a gravação de 

Palestra sobre a Revolução de 1964 proferida pelo Luiz 

de Souza Leão, e a gravação da palestra sobre o dia 12 

de Outubro proferida por Ronaldo Goy, no dia 09 de julho 

de 1974; Provido de caixa.

061-06915 documento sonoro Fita Cassete

Fita cassete TDK, 90min, contendo a gravação de 

Palestra sobre a Relações Públicas proferida pelo Luiz de 

Souza Leão no Seminário dos Museus; Provido de caixa.

061-06916 documento sonoro Fita Cassete

Fita cassete Oceanic, 60min, contendo a gravação do 

Prof Vinicio Stein Campos falando sobre os cargos no 

Museu, no dia 14.11.1971; Provido de caixa.

061-06917 documento sonoro Fita Cassete

Fita cassete Scotch, 60min, contendo a gravação sobre a 

Lei de 1940 que institi o Dia da Cidade, no dia 12 de 

Outubro; Provido de caixa.



061-07551.01 etnográfico Arco (Gavião ou Cinta Larga)

Arco triangular em madeira, empunhadura revestida por 

trançado do tala de fibra vegetal natural e marrom em 

motivos geométricos, plumária nas cores amarela, azul, 

preta, branca e verde nas extremidades do trançado, 

provido de corda em fibra vegetal entralaçada.

061-07552 etnográfico Colar de sementes Guarani

Colar com fio de algodão envolto por sementes, bambu 

e material ósseo, alternados.

061-07553 etnográfico Colar de contas Guarani

Colar com cordel de algodão, contas intercalados com 

roletes de bambú e material osséo. Pingente encimado 

por material osséo com série horizontal de 5 roletes de 

bambu intercalados por contas, pingente de vertebra de 

peixe na cor vemelha.

061-07554 etnográfico Colar indígena Xavante

Colar com fibra de buriti trançado envolto por roletes de 

madeira adornadas com fios de algodão preto e espinho 

de ouriço, sementes pretas e vermelhas, plumárias nas 

cores amarelo, azul, vermelho e verde. Finalizada por 

plumárias predominantemente verde e amarelo.

061-07555 etnográfico Colar de conchas Kaingang

Colar com fio de algodão envoltos por roletes de bambu, 

contas brancas e carapaça branca de ostra bivalve, 

sendo duas cinzas.

061-07556 etnográfico Remo espatular Karajá

Remo com pá em forma de espatula terminando em 

ponta triangular, com pintura de desenhos geométricos 

na cor preta em jenipapo. Cabo, punho em forma de 

cauda de peixe.

061-07557 arqueológico Urna funerária (Igaçaba) Kaingang

Urna funerária (Igaçaba) Kaingang, lisa, com sinais de 

queima, sem tampa, aprox. 15% de borda presente, 

sem fundo, sinais de restauro.



061-07558 etnográfico Abano Trançado Bororo

Abano de folha de palmeira clara trançado, formato 

retangular, suporte superior em tala de 

palmeira."Abanos-bandeja manufaturados pelas 

mulheres com folíolos de brotos de palmeiras 

(buriti,acuri,babaçu). Empregados como ventarolas para 

abanar-se e atiçar o fogo e cmo tabuleiro para recolher 

matérias primas, objetos e alimentos em geral. Registra-

se ainda sua utilização como peneira para limpeza de 

cereais após socados no pilão" (Sônia Dorta). 

061-07559 etnográfico Flauta Nasal Nambikwara

Instrumento de sopro em dois discos de madeira 

marrom, unidos entre si por resina escura, com 3 

perfurações na face superior adornadas com riscos 

grafados em forma de estrela.

061-07560 etnográfico Flauta Nasal Nambikwara

Instrumento de sopro em dois discos de madeira 

marrom, unidos entre si por resina escura, adornada 

com círculos grafados e pintados com jenipapo em 

ambas as faces, com 3 perfurações na face superior.

061-07562 etnográfico Graveto Nambikwara Haste circular em madeira utilizada para fazer fogo.

061-07563 etnográfico Graveto Nambikwara

Haste semicircular em madeira para fazer fogo com 

depressão ao centro.

061-07564 etnográfico Graveto Nambikwara

Haste cilíndrica em madeira utilizada para fazer fogo, 

extremidade afilada.

061-07565 etnográfico Abano Trançado Xavante

Cesto platiforme Xavante trançado em folha de 

palmeira, formato trapezoidal. "Cesto platiforme de 

palha de buriti. Trata-se de utensílio importante para 

secagem ao sol, por uma semana, de fatias finas de 

mandioca doce descascada, as quais, depois são 

socadas até se obter um tipo de farinha". (Sônia Dorta). 

061-07568 etnográfico Peteca Parecis

Peteca em palha de milho e plumárias nas tonalidades 

de marom.



061-07570 etnográfico Par de Pulseira Karajá 

Par de pulseiras; 061-07570_a: Pulseira circular, tecida, 

sem franjas, confeccionada segunda a técnica de 

interlaçamento; cordel de algodão na borda / 061-

07570_b: Pulseira circular, tecida, sem franjas, 

confeccionada segunda a técnica de interlaçamento. 

"Par de pulseiras tecidas, tingidas com tinta de urucu. 

Adorno cilíndrico com rebarbas, em foema de carretel, 

tecido em crochê. Para uso de adultos jovens do sexo 

masculino, em ocasiões festivas" (Sônia Dorta). 

061-07571 etnográfico Par de Pulseira Karajá 

Par de pulseiras infantil. Pulseira circular, tecida, sem 

franjas, confeccionada segunda a técnica de 

interlaçamento, cordel de algodão na borda.

061-07572 etnográfico Pinça Kaingang

Instrumento constituido de duas hastes rígidas de 

madeira utilizado para retirar brasa, alimentos do 

borralho ou das panelas em embulição, sinais de 

queima.

061-07573.01 etnográfico Arco Txucarramãe

Arco circular em madeira, empunhadura revestida por 

envoltório de cordel de fibra vegetal, provido de corda 

em fibra vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior 

mediante um nó e envolta no ombro superior, ombros 

pontiagudos.

061-07574 etnográfico Apito de Cabaça 

Apito de cabaça com motivos gemoetricos gravados, 

orificio na extremidade inferior, e dois orificios no bojo; 

Encimado por rolete de madeira envolto por fio de 

algodão, com pingentes de miçangas, unhas e plumária 

na cor verde; Colar em cordel de fio de algodão. "Etnia 

de língua Akwén ou Timbira. apito de cabaça preso a 

colar emplumado. Exemplifica a técnica de encaixe de 

penas - aqui papagaio - a cascos de animais, muito 

utilizada como complemento decorativo neste tipo de 

artefato" (Sônia Dorta). 



061-07575 etnográfico Apito de cabaça 

Apito de cabaça com riscos verticias gravados, orificio na 

extremidade inferior, e dois orificios no bojo. Encimado 

por rolete de madeira envolto por fio de algodão, com 

pingentes de miçangas, unhas e plumária nas cores 

verde, vermelho e amarelo. Colar em fio de fibra 

vegetal.

061-07576 etnográfico Bolsa de Cabaça Kaingang Cabaça lisa para carregar minhoca.

061-07577 arqueológico Mão de Pilão

Mão de Pilão lítico polido com sinais de uso na base. 

Formato cônico, parte superior com leve ausência de 

material.

061-07578 etnográfico Patuá Karajá

Cesto estojiforme, formato elíptico, trançado dobrado 

em fibra vegetal. Apresenta 8 plumárias dentro nas 

cores rajada marrom e branca. Destina-se à guarda de 

adornos plumárias. "Cesto estojiforme, conhecido pelo 

termo Patuá. Confeccionado pelo homem segundo a 

técnica dobrada. A matéria prima consiste na prefoliação 

da palmeira de babaçu sendo as estruturas de varetas - 

que determinam a forma ovalada - obtidas de nervuras 

da palmeira tucum e da palmeira que os Karajá 

denominam manajá. Fios de algodão servem para a 

costura e cordéis de seda de buriti para as alças. Usados 

pelo homem casado, rapaz e mulher, destinam-se à 

guarda de bens delicados e preciosos: as maiores, à 

conservação de materiais necessários na manufatura de 

flechas, como penas, plumas, cipó imbé, novelo de linha 

de algodão, breu e ainda de adornos plumários; as 

menores, ao depósito de miudezas" (Sônia Dorta). 

061-07579 etnográfico Chocalho miniatura Kaingang do Sul

Chocalho em miniatura trançada em fibra vegetal 

natural e tingida em rosa e vermelha.

061-07580 etnográfico Cesto em miniatura Kaigang do Sul

Cesto em miniatura de palha trançada, preta e clara, em 

formato triangular.



061-07581 etnográfico Aljava

Porta Flecha em miniatura em palha trançada e tingida 

em rosa. Formato em V.

061-07582 etnográfico Cesto em miniatura Kaigang do Sul

Cesto em miniatura de palha trançada e tingida em preto 

e rosa.

061-07583 etnográfico Cesto em miniatura Kaigang do Sul

Cesto bolsiforme em fibra vegetal trançada, nas cores 

vermelha e verde, borda com aro duplo e entremeio de 

cordel de fibra, alça vazada.

061-07584 etnográfico Cesto em miniatura Kaigang do Sul

Cesto em miniatura em fibra vegetal trançada, com 

detalhes verde na parte superior, alça vazada.

061-07586 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

manchas, escrita, marcações e perfurações. Vista 

panorâmica de via pública ladeada por duas edificações. 

Imagem do cruzamento da rua Aimorés com avenida 

Tamoios; no lado esquero prédio, grupo de pessoas, 

bicicletas e automóveis; no lado direito, prédio e 

automóveis.

061-07587 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

manchas, escrita, marcações e perfurações. Vista 

panorâmica de via pública ladeada por duas edificações. 

Imagem do cruzamento da rua Aimorés com avenida 

Tamoios; no lado esquero prédio, grupo de pessoas, 

bicicletas e automóveis; no lado direito, prédio e 

automóveis.

061-07588 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serilhadas, 

manchas, escrita e perfurações. imagem de edificação 

com dois pavimentos; Crianças ao lado esquerdo. Em 

primeiro plano, acima, galhos de árvores. Prédio do 

primeiro grupo escolar de Tupã, com crianças com 

camisa branca no lado esquerdo.



061-07589 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

manchas, amarelamento e escrita. Imagem de via 

pública ladeada por árvores. No lado esquerdo calçada 

com poste, ao centro pista, ao lado direito série de 

árvores, ao fundo prédio. vista do Jardim Bandeira, atual 

Praça da Bandeira.

061-07590 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

amarelamento, manchas e perda de papel. Em primeiro 

plano no lado esquerdo, parte de varanda, ao fundo 

poste e um automóvel, no centro da pista árvores e 

placas, no lado direito prédios. Vista da Av. Tamoios, 

entre a Cherentes e Caingangs.

061-07591 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas. Retrato de 

homem com cabelos grisalhos, óculos e bigode, usando 

terno na cor escura. Imagem do Prefeito de Tupã Dr. 

Artur Fernandes da Conceição Santos - período 01.01.39 

a 23.08.41. 

061-07592 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato de homem de bigode usando terno 

na cor escura. Imagem do Prefeito de Tupã Dr. Gil 

Junqueira Meirelles - período 23.08.41 a 18.04.42 e 

23.12.42 a 01.06.43.

061-07593 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com pontilhados. Retrato de homem 

usando óculos, bigode e terno na cor claro. Imagem do 

Prefeito de Tupã Dr. Valter Montanha Peixoto da Silva - 

período 18.04.42 a 23.12.42 e 01.06.43 a 25.11.44.

061-07594 fotografia Retrato em Peto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

manchas. Retrato de homem usando terno na cor clara. 

Retrato do Prefeito de Tupã Dr. Carlito Didier Pitta, 

período 25.11.44 a 11.01.45.



061-07595 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato de homem de bigode escuro, terno 

listrado na cor clara. Retrato do Prefeito de Tupã Dr. 

Eduardo Vaz Paixão, períodos 30.05.45 a 22.11.45 e 

10.12.45 a 01.04.46.

061-07596 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

manchas. Retrato de homem calco, usando óculos, terno 

escuro com lenço claro no bolso e gravata estampada. 

Retrato do Prefeito de Tupã Professor Anísio Carneiro, 

período 01.04.46 a 26.03.47. Provido de paspatur.

061-07597 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

manchas. Retrato de homem com terno e gravata 

escuras. Retrato do Prefeito de Tupã Sr. João Pedro 

Ramos, período 14.01.47 a 31.12.47.

061-07598 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas. Retrato de 

homem com terno e gravatas na cor clara. Retrato do 

Prefeito de Tupã Sr. Alonso Carvalho Braga, período 

01.01.48 a 07.11.50. Provido de paspatur.

061-07599 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato de homem com óculos, bigode e 

terno com gravata escura. Retrato do Prefeito de Tupã 

Dr.José Gantus Netto, período 03.02.51 a 31.11.51.

061-07600 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

manchas. Retrato de homem com bigode, terno escuro 

com lenço branco no bolso e gravata estampada. 

Retrato do Prefeito de Tupã Sr. José Lemes Soares, nos 

períodos de: 01.01.52 a 31.12.55 e 01.01.60 a 

31.12.63.



061-07601 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato de homem com terno escuro 

listrado e gravata estampada. Retrato do Prefeito de 

Tupã Sr. Irio Spinardi - período de: 01.01.56 a 31.12.59.

061-07602 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato frontal de homem de óculos, terno 

escuro e gravata escura com detalhes circulares. Retrato 

do Prefeito de Tupã Sr. Oscar Elias Bueno - período de: 

01.01.64 a 31.01.69.

061-07603 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

manchas na borda superior. Retrato de homem sorrindo 

com terno e gravata na cor clara. Retrato do Prefeito de 

Tupã Dr. Valter Pimentel - período de: 01.02.69 a 

31.01.73.

061-07604 fotografia Retrato em Preto e Branco

Fotografia em preto e branco retrato, em bom estado de 

conservação. Retrato de homem com bigode, sorrindo, 

terno listrado na cor clara e gravata estampada. Retrato 

do Prefeito de Tupã Dr. Idenolphi Semeghini - período 

de: 01.02.73 a 31.01.77.

061-07605 documento textual Diploma

Diploma de sócio benemérito de Luiz de Souza Leão, 

concedido pela Casa do Garoto.



061-07607 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo"Daneluti" no 

canto inferior esquerdo, em bom estado de 

conservação. Homem de camisa estampada, com papel 

na mão esquerda e segurando microfone com a mão 

direita diante de homem de terno escuro com braços 

cruzados. Edson Joel de camisa escura estampada, 

segurando microfone e papel, entrevistando o Vereador 

Raimundo Chagas, de terno escuro e braços cruzados; 

Dia da Cidade. Imagem do Prefeito de Tupã Dr. Artur 

Fernandes da Conceição Santos - período 01.01.39 a 

23.08.41. 

061-07608 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com carimbo "Daneluti" no 

canto inferior esquerdo em bom estado de conservação. 

Homem de perfil, com camisa estampada e segurando 

microfone ao lado de homem de terno escuro. Edson 

Joel, segurando microfone, e Raimundo Chagas de terno 

escuro, na sessão de abertura da exposição do museu 

com a instalação da galeria dos prefeitos eleitos e 

nomeados.

061-07609 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com carimbo "Daneluti" no 

canto inferior esquerdo em bom estado de conservação. 

Homem em pé, de terno escuro, óculos segurando papel 

ao lado de bandeira do Brasil. Sr. Ademar de Barros em 

pé vestindo terno e gravata segurando papel, ao lado 

bandeira do Brasil, recebendo o titulo de cidadão 

Tupanense na Camara Municipal de Tupã, pela 

comemoração do dia da cidade; Dia da Cidade.



061-07610 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo "Daneluti" 

no canto inferior esquerdo em bom estado de 

conservação. Homem com camisa escura segurando 

microfone, diante de homem de camisa clara. Dois 

homens, Edson Joel segurando microfone, entrevistando 

Ronaldo Goy, de camisa branca, radialista que batalhou 

para que o dia da cidade fosse 12.10 e não 28 de junho 

como se comemorava.

061-07611 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo "Daneluti" 

no canto inferior esquerdo em bom estado de 

conservação. Homem de camisa escura com microfone 

na mão diante de homem com camisa clara. Ao fundo 

automóveis estacionados. Edson Joel entrevistando 

Osmar Massari; Dia da Cidade.Segundo a Gerente Geral 

do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:"Advogado sr. Osmar Massari em frente ao 

solar Luiz de Souza Leão, dando depoimento ao locutor 

Edson Joel, por ocasião do dia da cidade em outubro na 

década de oitenta".

061-07612 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo "Daneluti" 

no canto inferior esquerdo em bom estado de 

conservação. Grupo pessoas. Ao fundo à esquerda, 

Homem de óculos(Paulo Tovo) diante de homem de 

bigode( Aderval Bolzani). Ao centro dois homens de 

terno escuro(Luiz de Souza Leão e Vinicio Stein Campos) 

sendo entrevistados pelo radialista Edson Joel, Dia da 

Cidade.



061-07613 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com imagem de homem 

com camisa listrada e oculos no lado esquerdo, ao centro 

o homem com camisa branca segurando gravador 

,homem de terno escuro. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Ao 

centro o Locutor Nivaldo Lopes Corrêa de camisa branca 

segurando gravador e Luiz de Souza Leão de terno 

escuro, ao fundo Paulo Reinaldo Tovo; Dia da Cidade. 

061-07614 fotografia Fotografia Pretoe Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo,em bom estado de conservação. 

Homem ao centro com terno escuro, ladeado por dois 

homens de camisa clara e um com microfone na mão. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Ao centro Vinicio Stein Campos 

falando ao microfone ladeado por quatro pessoas no Dia 

da Cidade."

061-07615 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. Ao 

centro, homem de cabelos brancos, terno escuro, 

ladeado por homem de camisa estampada e microfone 

na mão. Grupo de pessoas, ao fundo Vinicio Stein 

Campos, ao centro dois homens de camisa branca 

segurando gravadores e Luiz de Souza Leão de terno 

escuro, no lado direito o radialista Edson Joel segurando 

microfone e criança de camisa clara.



061-07616 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com carimbo no canto 

inferior esquerdo e ao centro, em bom estado de 

conservação. Ao centro homem de terno escuro, cabelos 

brancos ladeado por tres homens, dois segurando 

microfone e um com aparelhpo preto na mão. Grupo de 

pessoas, no lado esquerdo Vinicio Stein Campos, ao 

centro dois homens de camisa branca segurando 

gravadores e Luiz de Souza Leão de terno escuro, no 

lado direito o radialista Edson Joel segurando microfone.

061-07617 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. 

Imagem de placa diante de árvores. Placa inaugural do 

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre; Dia da 

Cidade.

061-07618 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas diante muro e atrás de 

veículo. Pessoas reunidas em frente da residência de 

Luiz de Souza Leão dia da cidade de Tupã 12 outubro de 

1974.

061-07619 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas reunidas atrás de 

veículo branco estacionada na via pública; Frente da 

residência de Luiz de Souza Leão dia da cidade de Tupã 

12 outubro de 1974.

061-07620 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo,em bom estado de conservação. 

Grupo de pessoas em frente ao Solar Luiz de Souza Leão, 

no lado esquerdo bicicleta, no lado direito automovel 

Brasilia na cor branca; Entrada aberta aos amigos no 

quintal do solar após a solenidade de colocação da placa 

de tomb



061-07621 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. Grupo 

de pessoas perfiladas diante de muro( Solar Luiz de 

Souza Leão); Ao lado direito traseira de veículo branco; 

Dia da Cidade.

061-07622 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. Grupo 

de pessoas perfiladas diante muro( Solar Luiz de Souza 

Leão); Ao lado direito traseira de veículo branco; Dia da 

Cidade.

061-07623 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. 

imagem de quatro homens perfilados( Prof. Vinicios 

Stein Campos, Francisco Moraes Pio de Almeida, Luiz de 

Souza Leão, Alberto Barreira), e um garoto de pé; Grupo 

de p-essoas na residência de Luiz de Souza Leão, Dia da 

cidade de Tupã.

061-07624 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de homens perfilados de terno 

escuro. Imagem da solenidade de hastiamento das 

bandeiras; Dia da Cidade.

061-07625 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Dois homens de paletó e gravata escuros 

ladeados por oito pessoas vestidas de branco; Dia da 

cidade.



061-07626 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Diante de uma árvore, do canto inferior 

esquerdo, homem de terno escuro ladeado por homens 

com microfone na mão. Luiz de Souza Leão de cabelos 

brancos apoiado em tronco de árvore falando ao 

microfone ladeado por grupo de pessoas; Grupo 

formado por autoridades e pessoas amigas na frente da 

residência de Luiz de S. Leão.

061-07627 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. 

Homem à esquerda diante de microfone ladeado por 

sete homens e uma mulher; Luiz de Souza Leão - abrindo 

a solenidade da inauguração da Placa de Tombamento 

como Patrimônio Histórico de sua futura sede do Museu 

Índia Vanuíre De Tupã.

061-07628 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Quatro homens de paletó escuro e 

gravata; No salão do museu Índia Vanuíre - Edifício 

Marajoara Grupo de Autoridades e Sr Luiz de Souza Leão 

no dia da cidade.

061-07629 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. seis 

homens perfilados e duas mulheres em pé; Comisssão 

Administrativa do Museu Índia Vanuíre.



061-07630 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. 

Quatro homens e duas mulheres perfilados; Ao fundo e 

à esquerda janela; Diretoria do Museu Índia Vanuíre 

Tupã com a presença do prof. Vinicius S. Campos, diretor 

de Serviço de Museus do Estado, Luiz de Souza Leão - 

fundador da cidade e outros no Dia da cidade de Tupã.

061-07631 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de homem, Vinicios Stein, 

trajando terno e gravata com detalhes circulares, e 

mulher, Nair Ghedini, trajando vestido com motivos 

fitomorfos segurando óculos.Ao fundo imagem de 

carroceria de veículo de carga.

061-07632 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de 

conservação.Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Imagem de 

homem, Vinicios Stein Campos( diretor de Museus) 

trajando terno e gravata com detalhes circulares, e 

mulher, Nair Ghedini( diretora de Honra do Museu 

H.P.Índia Vanuíre de Tupã)trajando vestido com motivos 

fitomorfos segurando óculos".

061-07633 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato de homem de paletó e gravata, 

Profº Vinicios Stein Campos,Diretor do Serviço dos 

Museus Históricos e Pedagógicos do Estado de São 

Paulo, no dia da Cidade de Tupã.



061-07634 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. 

Homem de paletó e gravata, Profº Vinicios Stein 

Campos,Diretor do Serviço dos Museus Históricos e 

Pedagógicos do Estado de São Paulo, em pé com o braço 

apoiado em beiral. Varanda do Museu India Vanuire no 

Predio Marajoara, no dia da Cidade de Tupã.

061-07635 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Três mulheres perfiladas; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Ao centro mulher de óculos escuro(D. 

Nair Ghedini), e cinco homens de pé. Ao lado direito 

homem de terno escuro com gravata com desenhos 

circulares( Sr Vinicio Stein Campos); Grupo no salão do 

Museu Índia Vanuíre Tupã".

061-07636 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. 

Vitrines em primeiro plano e atrás pessoas diante de 

painéis em espaço expositivo.

061-07637 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Treze retratos pendurados na parede de 

homens , em primeiro plano grupo de pessoas de costas; 

Galeria dos Prefeitos de Tupã do Museu no Edificio 

Marajoara; Dia da Cidade.

061-07638 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. Treze 

retratos pendurados na parede de homens; Galeria dos 

Prefeitos de Tupã do Museu no Edificio Marajoara.



061-07639 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. 

Treze retratos pendurados na parede de homens; 

Galeria dos Prefeitos de Tupã do Museu no Edificio 

Marajoara.

061-07640 fotografia Fotografia Preto e Branco

[Luiz de Souza Leão e Alfredo 

Rabaçal]

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. Dois 

homens de perfil, Luiz de Souza Leão apontando para 

quadro em parede e Alfredo Rabaçal de óculos, antes da 

porta; Galeria dos Prefeitos do Museu, Dia da Cidade.

061-07641 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Treze retratos pendurados na parede de 

homens; Galeria dos Prefeitos de Tupã do Museu no 

Edificio Marajoara. Dia da Cidade.

061-07642 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Fixadas a parede 3 cocares e 4 saias 

indígenas, no lado direito cestaria indígena; Salão 

expositivo do museu índia Vanuire no prédio 

Marajora,Dia da Cidade.

061-07643 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Ao centro rede tecida de fibra, fixadas a 

parede arcos, flechas, lanças; Salão expositivo do museu 

índia Vanuire no prédio Marajora ; Dia da Cidade.

061-07644 fotografia Fotografia Preto e Branco

[Espaço expositivo do museu 

India Vanuire no prédio 

Marajoara]

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Imagem de máscara tapirapé, arco e 

flecha, e duas cerâmicas indigenas; salão expositivo do 

museu índia Vanuire no prédio Marajora, Dia da Cidade.



061-07645 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Móvel de madeira coberto com tecido, 

sobre o móvel sete esculturas folcloricas; Salão 

expositivo do museu índia Vanuire no prédio Marajora, 

Dia da Cidade.

061-07646 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estao de 

conservação. Imagem de tres animais taxidermizados 

expostos em vitrina. Salão expositivo do museu índia 

Vanuire no prédio Marajora; Dia da Cidade.

061-07647 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Em primeiro plano duas árvores em 

jardim. Ao fundo imagem de fachada de edificação 

(Solar Luiz de Souza Leão).

061-07648 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. Ao 

centro quatro homens, o do lado esquerdo segurando 

chapéu de palha, no lado direito homem de terno escuro 

e gravata estampada (Luiz de Souza Leão).Dia da 

Cidade.

061-07649 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Imagem de três homens, no lado 

esquerdo Francisco Moraes Pio de Almeida (Secretário 

da Câmara da Prefeitura), ao centro Ronaldo Goy( 

radialista), no lado direito Luiz de Souza Leão( Fundador 

da Cidade ) no Dia da Cidade".



061-07650 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. Grupo 

de cinco homens perfilados; Ao centro dois homens de 

terno, ladeados por homens segurando copo; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Do 3º da esquerda para direita o Fiscal 

do Estado Inocente Chiaradia, Promotor e o radialista 

Ronaldo Goy no Dia da Cidade".

061-07651 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Três homens perfilados. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Ao lado esquerdo, homem de camisa 

branca , o radialista Ronaldo Goy, ao centro homem de 

terno com lenço no bolso ,o fundador da cidade Sr. Luiz 

de Souza Leão e à direita homem de terno com paletó 

aberto , o secretário da Câmara da Prefeitura, 

sr.Francisco Moraes Pio de Almeida, no jardim da casa 

do fundador, Solar Luiz de Souza Leão no Dia da cidade".

061-07652 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de 

conservação.Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Homem de terno 

e óculos escuros Sr. Anisio Carneiro, provedor da Santa 

Casa de Tupã diante de mulher D. Nair Ghedini, 

presidente de Honra do Museu H.P. Índia Vanuíre de 

Tupã, de vestimento floral, colares e óculos escuros. 

Salão de Recreação do Solar Luiz de Souza Leão no Dia 

da Cidade".



061-07653 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" À esquerda, homem de terno 

listrado, bigode, Sr Laércio Soares de Souza, do Cartório 

de Imóveis ladeado por homem de terno e óculos 

escuros, o sr.Anisio Carneiro, provedor da Santa Casa de 

Misericórdia de Tupã, no Coquetel oferecido pelo 

fundador da cidade Sr.Luiz de Souza Leão após a 

colocação da placa de tombamento do solar no Dia da 

Cidade".

061-07654 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. 

Imagem de mesa com toalha branca; Sobre a mesa 

bandejas com comida, e dois vasos com flores, no Salão 

de Recreação do Solar Luiz de Souza Leão; Dia da 

Cidade.

061-07655 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Cinco homens perfilados 

segurando copos e um garoto de camisa branca, sendo o 

Sr.Antonio Salate, agente do Correio, Sr. Alberto 

BarreirA, DO ibc juntamente com a filha Carmem 

Barreira,os fazendeiros Paulo Junqueira e sr. José Corral 

em coquetel no salão de jogos na casa do Fundador sr. 

Luiz de Souza Leão no Dia da cidade".



061-07656 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Grupo de homens sentados no 

Salão de Recreação do Solar, sendo eles o delegado 

sr.Otávio Vicenzoto, o promotor José Antonio Pereira 

Ribeiro, o sr professor Massuyuki Kawano, sr. Anísio 

Carneiro, de costas o sr. Vinício Steim Campos, diretor de 

museus da SEC e em pé com braço esquerdo estendido, 

no lado direito o sr.Rui Toledo Assunção, em reunião no 

salão de jogos da casa do fundador no Dia da cidade".

061-07657 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Grupo de oito homens sentados 

sendo o sr.Vinício Steim Campos, diretor de museus, o 

sr. delegado Otávio Vicenzoto, convidado, sr.professor 

Massuyuki Kawano, dr.José Antonio Pereira Ribeiro-

Promotor, sr. Laerte Soares do cartório de imóveis, sr. 

Anísio Carneiro, provedor da Santa Casa de 

Misericórdioa de Tupã, em reunião com sr. Vinício Steim 

Campos no salão de jogos da casa do fundador no Dia da 

Cidade".



061-07658 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior esquerdo, em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Grupo de cinco homens sentados, 

sendo um convidado, o professor Massuyuki Kawano, o 

promotor dr. José Antonio Pereira Ribeiro, sr.Laerte 

Soares e sr. Anísio Carneiro, provedor da Santa Casa de 

Misericórdia de Tupã, em reunião festiva no salão de 

jogos da casa do Fundador em homenagem ao sr. 

Vinício Steim Campos no Dia da Cidade".

061-07659 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de pessoas com vestimenta de 

banda, com porta-bandeiras nas mãos sobre gramado. 

Desfile da Banda Marcial da escola Cristo Rei de Marília, 

em campo gramado, ao centro homem com bandeira do 

Brasil; Dia da Cidade.

061-07660 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de seis homens de barba sendo 

quatro em pé e dois sentados. À frente mesa com 

inscrito"Brasil República". Desfile de carro alegórico, com 

seis homens ao centro mesa com a inscrição "BRASIL 

REPUBLICA"; Dia da Cidade.

061-07661 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de mulheres enfileiradas em via 

pública, com vestimenta preta, carregando balões.



061-07662 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Vista aérea de veículo de trabalho com 

tres carrocerias com alegoria de cesto com crianças 

dentro em via pública. Desfile da Escola infantil Mogli . 

Ao centro, ao lado esquerdo, mulher(D. Tamimi David 

Rayes Borsato) de vestimenta clara acompanhando as 

crianças; Dia da Cidade.

061-07663 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia colorida, com manchas em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas reunidas diante entrada 

de edificação. No canto direito traseira de veículo 

(brasília branca) estacionada em via pública; Entrada da 

residência de Luiz de Souza Leão-fundador da cidade- dia 

da cidade de Tupã 12 outubro de 1974.

061-07664 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia colorida,em bom estado de conservação. 

Grupo de pessoas reunidas diante muro de edificação. 

Ao centro veículo( brasília) na cor branco estacionado em 

via pública. Em frente a residência do fundador da 

cidade, Luiz de Souza Leão.

061-07665 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Grupo de seis homens e duas 

mulheres perfilados no antigo museu no prédio 

Marajoara.Sr.Luiz de Souza Leão, fundador da cidade , 

Pedro Bassan-Locutor, Sr.José Antonio Pereira Ribeiro, 

Sr.Francisco Moraes Pio de Almeida, Sr.Vinício Steim 

Campos-diretor de museus, Sra.Mitsue Maeda-

conselheira do museu e sra. Nair Ghedine-diretora de 

honra do Museu H.P.Índia Vanuíre de Tupã".



061-07666 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Grupo de quatro homens e uma mulher oriental 

perfilados . Ao fundo bandeiras. Luiz de Souza 

Leão,Vinicio Stein Campos, Francisco Moraes Pio de 

Almeida, Mitsue Maeda e homem, na varanda do 

antigo museu no prédio marajoara.

061-07667 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sr.Luiz de Souza Leão, ladeado 

pelo radialista Ronaldo Goy e Francisco Moraes Pio de 

Almeida, de braços em frente ao corpo, em frente ao 

muro do Solar( Casa do Fundador) e da Placa de 

tombamento".

061-07668 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sr.Luiz de Souza Leão, ladeado 

pelos amigos, sr.Ronaldo Goy, radialista e por Francisco 

Moraes Pio de Almeida, secretario da Câmara Municipal 

em frente ao muro do Solar e da Placa de tombamento".



061-07669 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas sentadas, ao fundo 

mesa coberta por toalha branca com dois jarros de flores 

e travessas com comida; mulher atrás da mesa portando 

óculos escuros sobre a face; Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Coquetel oferecido por ocasião da visita do sr.Vinício 

Steim Campos -diretor de Museus, com a presença dos 

conselheiros e da anfitriã sra.Mitsue Maeda, e da sra 

Nair Ghedine, onde se vê a pessoa do sr.Vinício Steim 

Campos".

061-07673 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco imagem de estandarte, 

bandeira e cartaz com a inscrição "Tupã, nossa casa de 

ensino traduz os anseios de seu constante crescer. 

Aliamo-nos a você através da sondagem de aptidões e 

iniciação para o trabalho"; Ginásio Industrial.

061-07674 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Sete homens e uma mulher diante de faixa 

inaugural. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Por ocasião da 

abewrtura Solene do Museu no 3ºPavimento do Edifício 

Marajoara, o sr.Luiz de Souza Leão, fundador da cidade 

de Tupã, sr.Francisco Moraes Pio de Almeida,locutor e 

radialista, Beato, diretor lcides Evaristo Ferrari, 

sr.Aparecido Chagas, Sr.Inocente Chiaradia-Fiscal,o 

vereador Josmar Guandalini e a sra.Nair Ghedine".

061-07675 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de dois homens se 

cumprimentando; Homem de frente (Luis de Souza 

Leão)com camisa e jaqueta escura.



061-07676 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de salão. À esquerda grupo de 

mulheres em entrada sob arco e flecha. Objetos 

indígenas dispostos em espaço expositivo. Antigo salão 

expositivo do Museu H.P.Índia Vanuíre no edifício 

Marajoara.

061-07677 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Sobre mesa de madeira, chocalhos 

indígenas; Ao lado esquerdo lanças e lado direito remo 

espatular preso a parede, ao centroe ao fundo colares e 

saia indígena.

061-07678 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Sobre mesa de madeira,chocalhos;nA lado 

esquerdo lanças, no lado direito remo espatular e lança 

preso à parede.

061-07679 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas sentadas, ao fundo 

mesa coberta por toalha branca com dois jarros de flores 

e travessas com comida; mulher atrás da mesa portando 

óculos escuros sobre a face; Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Coquetel oferecido por ocasião da visita do sr.Vinício 

Steim Campos -diretor de Museus, com a presença dos 

conselheiros e da anfitriã sra.Mitsue Maeda, e da sra 

Nair Ghedine, onde se vê a pessoa do sr.Vinício Steim 

Campos".



061-07680 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de estandarte, bandeira e cartaz 

com a inscrição "Tupã, nossa casa de ensino traduz os 

anseios de seu constante crescer. Aliamo-nos a você 

através da sondagem de aptidões e iniciação para o 

trabalho"; Ginásio Industrial.

061-07681 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de estandarte, bandeira e cartaz 

com a inscrição "Tupã, nossa casa de ensino traduz os 

anseios de seu constante crescer. Aliamo-nos a você 

através da sondagem de aptidões e iniciação para o 

trabalho", em primeiro plano à esquerda imagem 

desfocada de criança.

061-07682 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Em priomeiro plano, imagem de bancada 

em metal com maquete e cartazes diante de armário 

com 4 gavetas à esquerda. Exposição do Colégio Artur 

Fernandes.

061-07683 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de vitrine com maquetes e 

cartezes relativos à agricultura e pecuária; Exposição do 

Colégio Artur Fernandes.

061-07684 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de uma maquete representando 

coreto e bonecos, ao fundo desenho de igreja em papel; 

Exposição do Colégio Artur Fernandes.

061-07685 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de objetos mecânicos dispostos 

sobre o chão, no lado esquerdo e ao fundo uma criança; 

Exposição do Colégio Artur Fernandes.



061-07686 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao centro imagem de maquete com 6 

bonecos com instrumentos musicais, no lado esquedo 

maquete de altar, ao fundo maquete e desenho de 

igreja; Exposição do Colégio Artur Fernandes.

061-07687 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bopm estado de 

conservação. Imagem de maquete com 3 casas e 11 

bonecos; Exposição do Colégio Artur Fernandes.

061-07688 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de vitrine com painéis de 

Fotografias relativo à Exposição do Colégio Artur 

Fernandes.

061-07689 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de seis jovens sentados em chão de 

madeira; Ao centro jovem deitada e jovem ajoelhado e 

com o braços levantados, todos com fantasias 

indígenas; Grupo Escolar Ginásio Prof Sebastião Teixeira 

Pinto, Lenda da Mandioca. Interior do ginásio de 

esportes "Elias Kenaifs".

061-07690 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de jovens sentados em chão de 

madeira com vestimenta indígenas; Ao centro criança 

com cocar branco e com abobora na frente. Alunos do 

Centro Educacional SESI. Apresentação no Ginásio de 

esportes "Elias Kenaifs" em Tupã.



061-07691 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco , em bom estado de 

conservação; Grupo de jovens com vestimentas 

indígenas. Ao centro, quatro jovens pulando com braços 

estirados com hastes de madeira na mão, encenando a 

dança do bambu entre grupo de jovens sentados .Grupo 

Escolar Bartira, Canto - Usos e costumes, dramatização.

061-07692 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. grupo de pessoas vestindo indumentária 

indígena sentados; SESI - Dança do 

Bambu.Dramatização no ginásio "Elias Kenaifes" em 

Tupã.

061-07693 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Duas crianças com vestimenta indígena de 

pé, uma de frente sobre banco de madeira e uma de 

perfil , diante estrutura em forma de oca, coberta por 

vegetação.

061-07694 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Homem sentado com vestimenta 

indigena, com cabeça apoiada sobre colo de mulher de 

vestido branco e crucifixo; Dramatização do Dia do Índio 

no ginásio "Elias Kenaifes" em Tupã.

061-07695 fotografia Fotografia Preto e Branco [Dia do Índio]

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas sentadas, com 

vestimentas indígena; Ao fundo homem de camisa 

branca portando máquina fotografica, ao centro jovem 

em pé; Dramatização do Dia do Índio no ginásio "Elias 

Kenaifes" em Tupã.



061-07696 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Homem com vestimenta indígena 

segurando as mãos de mulher; Alunos do Colégio 

Comercial "Artur Fernandes" numa cena do "Ubirajara" 

de José de Alencar.Dramatização do Dia do Índio no 

ginásio "Elias Kenaifes" em Tupã.

061-07697 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Quatro pessoas com vestimentas 

indigenas, em fila, encenando a dança dos parecis; 

Colégio Estadual de Vila Abarca.Dramatização do Dia do 

Índio no ginásio "Elias Kenaifes" em Tupã.

061-07698 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas com vestimentas 

indígena perfilados; A dança do Fogo e "Exaltação à 

Vanuíre".Dramatização do Dia do Índio no ginásio "Elias 

Kenaifes" em Tupã.

061-07699 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Duas jovens em pé de costas,com 

vestimentas indígenas; No lado direito jovem sentada 

com arranjo de flor no cabelo, ao fundo grupo de 

pessoas; Colégio Industrial - SESI, Dramatização da peça 

"Lenda Amor e Sofrimento";Dramatização do Dia do 

Índio no ginásio "Elias Kenaifes" em Tupã.

061-07700 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano homem sem camisa, 

com calça branca e botas, segurando arma com a mão 

direita, ao fundo pessoas com vestimentas indigenas; 

Colégio Buarque de Macedo, Cena da chegada do 

Caramuru; Dramatização do Dia do Índio no ginásio 

"Elias Kenaifes" em Tupã.



061-07701 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano homem sem camisa, 

com calça branca e botas, segurando arma com a mão 

direita, ao fundo pessoas com vestimentas indígenas; 

Colégio Buarque de Macedo, Cena da chegada do 

Caramuru. Dramatização do Dia do Índio no ginásio 

"Elias Kenaifes" em Tupã.

061-07702 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Homem de camisa branca com braço 

direito levantado segurando facão de frente para mulher 

com vestimenta indígena segurando arco e flecha; 

Iracema e Martim, Encenação Colégio Buarque de 

Macedo. Dramatização do Dia do Índio no ginásio "Elias 

Kenaifes" em Tupã.

061-07703 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de Santuário Japonês; Exposição sobre Japão 

no museu Índia Vanuíre.

061-07704 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Sob mesa com tecido na tonalidade branca, artefatos 

típicos japoneses; Ao fundo, balões nas cores branco e 

vermelho; Exposição sobre Japão no museu Índia 

Vanuíre.

061-07705 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 3 

manequins com vestimenta típica japonesa; Ao fundo 

grupo de pessoas visitando a Exposição sobre Japão no 

museu Índia Vanuíre.

061-07706 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Em 

primeiro plano, prateleira em metal com artesanatos e 

utensílios de uso doméstico típicos japoneses; À 

esquerda cartaz com esquiadores e escrito "Japão". 

Exposição sobre Japão no museu Índia Vanuíre.



061-07707 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem curvado sob mesa com livro ladeado por duas 

mulheres; Exposição sobre Japão no museu Índia 

Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" O promotor sr.José 

Antonio Pereira Ribeiro, ao lado de sua esposa assinando 

o livro de presença da Exposição, tendo a frente a sra. 

Nair Ghedini".

061-07708 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem em pé, ao lado de tambor típico japonês (taiko); 

Exposição sobre Japão no museu Índia Vanuíre.

061-07709 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Sobre balcão semicircular 4 Ikebana (arranjos típicos 

japoneses); À direita cartaz com imagem e 

escrita"Japão". Exposição sobre Japão no museu Índia 

Vanuíre.

061-07710 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de quatro bonecas japonesas sobre vitrine com 

artesanatos típicos japoneses; Exposição sobre Japão no 

museu Índia Vanuíre.

061-07711 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Três bonecas japonesas sobre vitrine com artesanatos 

típicos japoneses; Exposição sobre Japão no museu Índia 

Vanuíre.

061-07712 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro, móvel com espelho e artesanatos típicos 

japoneses, sobre mesa coberta com tecido na cor clara; 

Exposição sobre Japão no museu Índia Vanuíre.



061-07713 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de homem em traje típico japonês, tocando 

taiko( instrumento musical típico japonês); Ao fundo, 

balões nas cores vermelho e branco; Exposição sobre 

Japão no museu Índia Vanuíre.

061-07714 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Três bonecas japonesas sobre vitrine com artesanatos 

típicos japoneses, à esquerda vaso de flor; Exposição 

sobre Japão no museu Índia Vanuíre.

061-07715 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro homem em pé, ladeado por dois homens 

segurando microfones, ao fundo dois manequins com 

vestimentas típicos japoneses; Exposição sobre Japão no 

museu Índia Vanuíre.

061-07716 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, mulher com lenço sobre a cabeça e criança 

ladeada por sete homens em pé; Exposição sobre Japão 

no museu Índia Vanuíre.

061-07717 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Instrumento musical japonês ao lado de objetos típicos 

japoneses, sobre tecido branco; Exposição sobre Japão 

no museu Índia Vanuíre.

061-07718 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Grupo de pessoas em pé. Ao centro homem com terno 

escuro diante de dois homens segurando microfone. À 

direita grupo de pessoas e manequim com vestimenta 

japonesa na tonalidade roxa; Exposição sobre Japão no 

museu Índia Vanuíre.



061-07719 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Em 

primeiro plano, homem vestindo terno escuro diante de 

homem com microfone na mão. À direita, seis mulheres 

perfiladas;Ao fundo e acima, lanternas japonesas; 

Exposição sobre Japão no museu Índia Vanuíre. Segundo 

a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Sr. locutor e repórter Mário Motta 

entrevistando o fundador da cidade sr.Luis de Souza 

Leão, na presença das sras. Nair Ghedini, Mitsue 

Maeda, Nereide Celli Terezinha Teixeira Mendonça e 

Maria de Lourdes Correa Manzano".

061-07720 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Grupo de pessoas perfiladas; À direita homem oriental, 

com os braços cruzados ladeado por mulheres. Ao 

fundo, lanternas japonesas; Exposição sobre Japão no 

museu Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Estavam 

presentes na abertura da Exposição Japonesa o sr.Pio de 

Almeida, Sra Nair Ghedini, a esposa do sr.Promotor José 

Antonio Pereira Ribeiro, a sra.Mitsue Maeda e sra. 

Kawano".

061-07721 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Ddois objetos típicos japoneses sobre mesa coberta por 

tecido vermelho; Na parede, ao fundo 4 banners e 

lustre. Exposição sobre Japão no museu Índia Vanuíre.



061-07722 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação. Em 

primeiro plano, quatro homens em pé, dois segurando 

microfones diante de porta de vidro; Exposição sobre 

Japão no museu Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral 

do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Na 

abertura da Exposição Japonesa, onde se faz presentes 

autoridades da cidade de Tupã, falando da data o 

sr.Toshiitiro Yoshiro substituindo o prefeito, tendo como 

reporter o sr.Mário Motta, autoridadescomo sr. Antonio 

Gaspar, Manoel Ferreira Gaspar ainda Jovem e demais 

autoridades".

061-07723 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem em pé de perfil, diante de dois homens 

segurando microfones; Ao fundo grupo de pessoas 

perfilados. Exposição sobre Japão no museu Índia 

Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Falando da Exposição 

Japonesa, o vereador Roberto, tendo em volta o sr. 

Toshiitiro, a esposa do sr.José de Oliveira, a frente o 

promotor José Antonio Pereira Ribeiro e sr.Luis de Souza 

Leão, tendo como locutor o sr. Mário Motta".



061-07724 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro homem segurando microfone, ao redor grupo de 

pessoas em pé; Exposição Japonesa, Museu Índia 

Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Na Exposição Japonesa, 

estavam presentes o Promotor José Antonio Pereira 

Ribeiro sendo entrevistado pelo locutor Mário Motta, 

ladeado pelo se. Luis de Souza Leão, integrantes da 

colônia Japonesa e sr. José Beato, também locutor".

061-07725 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro homem vestindo terno, falando ao microfone, ao 

redor quatro homens em pé em pé; Exposição Japonesa, 

Museu Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Na abertura 

da Exposição Japonesa ocorrida no Museu Índia Vanuíre, 

o fundador da cidade sr.Luis de Souza Leão falando ao 

microfone ao locutor José Beato, ladeado pelo jovem 

Manoel Ferreira Gaspar, tendo também ao lado o 

locutor Mário Motta".



061-07726 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação. Seis 

homens em pé ao lado de mulher com lenço amarrado a 

cabeça e criança; Exposição sobre Japão no museu Índia 

Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Na abertura da Exposição 

Japonesa, ocorrida em Abril de 1973 no Museu Índia 

Vanuíre, estavam presentes os srs.João Geraldo Iori, 

Joaquim Fereira Gaspar, Idenolphi Semeghini, 

sr.Toshiihiro Yoshino e a esposa do sr. José de Oliveira, 

representante do Bradesco".

061-07727 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação. Seis 

homens perfilados; Ao fundo lanterna japonesa; 

Exposição sobre Japão no museu Índia Vanuíre. Segundo 

a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Estavam presentes na Exposição 

Japonesa ocorrida no Museu Índia Vanuíre, em abril de 

1973, os srs.Toshiitiro Yohino, Sr,Luis de Souza Leão( 

fundador da cidade de Tupã), sr. João Geraldo Iori, 

Idenolphi Semeghini, sr. Vanir Bellintani e Manoel 

Ferreira Gaspar ainda jovem".



061-07728 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro, mulher com vestimenta branca diante de quatro 

homens perfilados; À direita mulher com vestimenta 

branco e preto com óculos nas mãos. Exposição sobre 

Japão no museu Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral 

do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Membros do Conselho do Museu H.P. Índia Vanuíre o 

sr.Promotor sr.José Antonio Pereira Ribeiro, sr.Itamar 

Simões, Sr.João Geraldo Iori, sra.Mitsue Maeda, sr.Pio 

de Almeida e sra.Nair Ghedini".

061-07729 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Três mulheres perfiladas; Ao fundo, bandeira do Japão e 

lanterna japonesa; Exposição sobre Japão no museu 

Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Em abril de 1973, 

na Exposição Japonesa ocorrida no Museu Índia Vanuíre, 

estavam presentes a Diretora do Museu sra.Nair 

Ghedini, a Conselheira sra.Mitsue Maeda e a funcionária 

sra.Maria de Lourdes Correa Manzano".

061-07730 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação. 

Imagem de arranjo floral típico japonês (ikebana); 

Exposição sobre Japão no museu Índia Vanuíre.

061-07731 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Conjunto de 7 bonecas japonesas sobre mesa coberta 

com papel colorido, ladeados por objetos típicos 

japoneses. Exposição sobre Japão no museu Índia 

Vanuíre.



061-07732 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Em 

primeiro plano, imagem de instrumento musical japonês 

(tambor); Exposição sobre Japão no museu Índia 

Vanuíre.

061-07733 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Conjunto de objetos típico japoneses (aparelhos para 

cerimônia do chá); Exposição sobre Japão no museu 

Índia Vanuíre.

061-07734 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de objetos típico japoneses (santuário japonês 

sobre mesa de madeira e conjunto de bonecas 

japonesas ladeados por objetos japoneses, sobre tecido 

claro); Exposição sobre Japão no museu Índia Vanuíre.

061-07735 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Em 

primeiro plano, ao centro, homem com terno escuro 

diante de homem com microfone na mão. Grupo de 

pessoas reunidas em salão; À direita, manequim com 

vestimenta japonesa; Exposição sobre Japão no museu 

Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Na abertura da 

Exposição Japonesa, ocorrida em abril de 1973 no 

Museu Índia Vanuíre, o fundador da cidade sr. Luis de 

Souza Leão fala ao microfone diante do locutor Mário 

Motta e muitas autoridades presentes, sra.Nair Ghedini 

e em especial a Colonia Japonesa".

061-07737 documento textual Documento textual

Escritura em papel, colorido, de compra e venda de 

imóvel sendo o tabelião o Dr. A. Gabriel da Veiga, tendo 

como outorgante José Balbino de Siqueira e outorgado; 

Aristides de Marchi; 18 pg.



061-07739 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Mulher (Índia Candira), com lenço na 

cabeça, dentro de vala segurando haste de madeira, 

recolhendo argila; Ao lado direito, homem (Sr Canuto)de 

bigode e chapéu, ajoelhado, segurando objeto(panela).

061-07740 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. No lado direito, mulher com lenço na 

cabeça( Índia Candira) sentada com panela com material 

escuro dentro(argila) sobre as pernas; Ao lado esquerdo 

mulher com as mãos unidas segurando material; Ao 

fundo Homem( índio Canuto), todos desmanchando 

pedaços de argila.

061-07741 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao lado direito mulher ( Índia Candira) 

sentada sobre banco de madeira, segurando vasilha 

com argila dentro, ao fundo cachorro deitado.

061-07742 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao centro tronco de madeira com 

haste(pilão), acima no lado direito pernas de adulto( 

Índia Candira), no lado esquerdo pernas de duas 

crianças.

061-07743 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao centro tronco de madeira com haste 

(pilão), no lado esquerdo braço de mulher (Índia Candira) 

segurando panela e amassando o barro, no lado direito 

braço de homem segurando haste de madeira do pilão..



061-07744 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao lado direito mulher (Índia Candira) 

sentada, em primeiro plano mãos moldando argila, ao 

fundo peneira, panelas e pernas de criança.

061-07745 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. À esquerda, mulher ( índia Ena) segurando 

tabua e moldando argila ao lado de mulher índígena com 

criança no colo, ambas sentadas em banco de madeira.

061-07746 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao lado esquerdo mulher indígena (Ena) 

com tábua sobre o colo moldando vaso de argila e ao 

lado esquerdo tronco de madeira (pilão) ladeado por 

duas mulheres moldando argila, sendo a de frente a 

Índia Candira.

061-07747 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Senhora (Índia Candira) sentada sobre 

banco de mandeira, moldando vaso de argila, sobre o 

colo bacia branca, em primeiro plano no lado direito 

mãos moldando argila.

061-07748 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de mulher (Índia Candira) 

sentada sobre banco de madeira, moldando vaso de 

argila, sobre o colo bacia virada para baixo na cor clara, 

em primeiro plano no lado esquerdo lata com água.

061-07749 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de fogueira com hastes de 

madeira e palha, ao centro vaso de cerâmica sendo 

queimado.



061-07750 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de hastes de madeira, fogo, 

pessoa em pé (Índia Candire) com haste de madeira 

(pinça utilizada pelos indígenas) na mão; Queima de 

cerâmica.

061-07751 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de hastes de madeira, fogo, 

pessoa em pé com haste de madeira (pinça utilizada 

pelos indígenas) na mão; Queima de cerâmica pela Índia 

Candire.

061-07752 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. imagem de vaso em cerâmica com palha 

de milho em chão de terra, haste em madeira, acima 

dois pés calçados; Queima de cerâmica pela Índia 

Candire.

061-07753 uso pessoal Anel

Anel em metal com inscrição: " DEI OURO PARA O BEM 

DE SÃO PAULO", aberto, ao centro imagem de ramos. 

Provido de caixa porta anel na cor azul.

061-07754 uso pessoal Anel

Anel em metal com inscrição: " DEI OURO PARA O BEM 

DO BRASIL; 1932", fechado; Provido de caixa porta anel 

na cor azul.

061-07755 documento textual Documento Sociedade Veteranos de 32

Documento impresso emitido pela Sociedade Veteranos 

de 32 MMDC sobre a medalha MMDC conferida a Luiz 

de Souza Leão em 23 de março de 1970.

061-07756 Revolução 32 Broche

Broche em metal, na cor azul, com formato do mapa do 

Brasil e com inscrição "Neste solo nascemos e por ele 

morreremos". Provido de presilha.



061-07757 uso pessoal Caneta de pena [Luiz de Souza Leão]

Caneta revestida por linha de seda na cor marrom, com 

detalhes em linha bege, com a inscrição bordada "LUIZ 

DE SOUZA LEÃO", extremidade distal com envoltorio de 

algodão bege com terminação em franja; Extremidade 

proximal com tampão vazado de metal;

061-07758 documento textual Relatório de vendas

Relatorio em papel, cor branca, 3 páginas, fixadas por 

grampo em ferro; capa com a inscrição "PREFEITURA 

MUNICIAPL DE TUPÃ, ESTADO DE SÃO PAULO, 

RELATÓRIO DE VENDAS EFETUADAS PELA CASA DO 

PEQUENO LAVRADOR DE TUPÃ, DE 1-6-1948 A 31-12-

1948"

061-07759 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas 

serrilhadas,escrita a caneta na cor azul e carimbo"Foto 

Nitto"no canto inferior direito. Imagem de biombo de 

madeira com vidros na parte superior, balcão de 

madeira com porta de madeira ao fundo; Acima e ao 

fundo, duas janelas de vidro. Escritório da Casa do 

Pequeno Lavrador em 1948; Administração de Alonso 

Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de Tupã.

061-07760 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

amarelamento, escrita em caneta na cor azul e carimbo 

"Foto Nitto" no canto inferior direito. Fachada de 

edificação com 7 janelas e duas entradas e 5 janelas na 

parte lateral. Casa do Pequeno Lavrador; Administração 

de Alonso Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de 

Tupã.

061-07761 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com marcas de dobra, 

amarelamento, bordas serrilhadas, escrita e sujidades. 

Maquete da Sede Social do Aero Club e Aero Porto de 

Tupã.



061-07762 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com marca de dobra, 

amarelamento, bordas serrilhadas e escrita. Imagem 

interna com seis janelas e parede com a inscrição 

"...ÇÃO DE ARMAZENAGEM E CÂMARA DE EXPURGO". 

Casa do Pequeno Lavrado 1948; Administração de 

Alonso Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de 

Tupã.

061-07763 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

amarelamento, marcas de dobras e escrita. Imagem 

interna de exposição de produtos agro-pecuários. Ao 

fundo, parede com inscrição"Vendas de Secção de 

Produtos Agro-pecuários , Secção de Assistencia Rural". 

Sala da seção de Assistência Rural, secção de vendas de 

produtos agro-pecuários; Administração de Alonso 

Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de Tupã.

061-07764 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcas de dobra, bordas serrilhadas e escrita. Imagem 

de produtos agro-pecuários da sala de "seção de 

mecanização da lavoura"; Administração de Alonso 

Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de Tupã

061-07765 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

bordas serrilhadas e escrita. Em primeiro plano cadeiras 

escolares enfileiradas. Ao fundo, mesa diante de quadro 

negro e acima na parede com inscrição"Bibliotéca Rural". 

Casa do Pequeno Lavrador 1948; Administração de 

Alonso Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de 

Tupã.



061-07766 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

amarelamento, marcas de dobra e escrita. Imagem de 

exposição de ferramentas e cartazes fixados na parede 

em interior de salão. Casa do Pequeno Lavrador em 

1948; Administração de Alonso Carvalho Braga, 1º 

prefeito Constitucional de Tupã.

061-07767 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

amarelamento, marcas de dobra e escrita. Grupo de 

pessoas diante de faixa inaugural de passagem em 

madeira. Ponte Iacri; Administração de Alonso Carvalho 

Braga, 1º prefeito Constitucional de Tupã.

061-07768 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

amarelamento, perfurações, sujidade e escrita. Grupo 

de pessoas reunidos em via pública diante da Ponte em 

metal. Avenida Tamoios, Tupã, 1949; Administração de 

Alonso Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de 

Tupã.

061-07769 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco , com bordas serrilhadas, 

amarelamento, manchas e escrita. Em primeiro plano, à 

esquerda, carroça com equíno diante de homem com 

chapéu; Ao fundo, grupo de pessoas em via rural com 

equinos e carroças. Construção da ponte sobre o rio Iacri; 

Administração de Alonso Carvalho Braga, 1º prefeito 

Constitucional de Tupã.

061-07770 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

escrita. Vista panorâmica de área rural. Conserto do 

processo de erosão nas ruas de Tupã em 1948, ao fundo 

duas pessoas em pé; Administração de Alonso Carvalho 

Braga, 1º prefeito Constitucional de Tupã.



061-07771 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

escrita. Imagem de solo em erosão e conserto de ruas 

em 1948, ao fundo dois homens; Administração de 

Alonso Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de 

Tupã.

061-07772 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

escrita. Imagem de edificação em madeira com telhado 

em cerâmica( Grupo Escolar Bartira na Praça da 

Bandeira); No lado esquerdo edificação em alvenaria 

com árvores ao fundo; Administração de Alonso 

Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de Tupã.

061-07773 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

escrita. Imagem de terra em erosão; Administração de 

Alonso Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de 

Tupã.

061-07774 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento e 

escrita. Grupo de pessoas reunidas sobre ponte metálica 

(Avenida Tamoios- Tupã). Administração de Alonso 

Carvalho Braga, 1º prefeito Constitucional de Tupã.

061-07775 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Chico - rei, com 

valor de 1,00; Cor azul, preto, amarelo, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte . Série Divulgaçăo 

das Lendas Populares Brasileiras.

061-07776 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Zumbi, com valor 

de 0,80; Cor azul,amarelo, branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Divulgaçăo das 

Lendas Populares Brasileiras.

061-07777 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Café, com valor 

de 0,50; Cor verde,vermelho e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte. Série Bi Centenário da 

Cidade de Campinas.



061-07778 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Brasão e efígies 

masculinas; com valor de 5 cts; Cor 

preto,amarelo,azul,verde e vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série 250 aniversário 

Fundação de Cuiabá.

061-07779 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher 

amamentando criança; com valor de 5 cts; Cor preto, 

verde, bege. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte .Série Dia das Măes

061-07780 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de usina, com valor de 

20 cts; Cor azul, preto, marrom, roxo, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Início da Expansăo 

do Aço na USIMINAS.

061-07781 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem simbólica de chama 

ladeada por ramos; Sem Valor facial; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Ano Internacional 

dos Direitos Humanos.

061-07782 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07783 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07784 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07785 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.



061-07786 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07787 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07788 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07789 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07790 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07791 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Pelé; Valor facial: 

10 cts; Cor azul, marrom, amarelo, vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 10 selos - Milésimo Gol de Pelé.

061-07794 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07795 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.



061-07796 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07797 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07798 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07799 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07800 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07801 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor facial: 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07802 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

com valor de 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07803 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de satélite; Valor 

facial: 50 cruzeiros; Cor azul e preto. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Meteorológico.



061-07804 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07805 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07806 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07807 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem mapa do Brasil e 

livro circunscritos; Valor facial: 2,50; Cor azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Cinquentenário 

dos Colégios "Sacré Coeur" no Brasil.

061-07808 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa; Valor 

facial: 7,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Promulgaçao da Constituiçao do 

Estado da Guanabara.

061-07810 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave ; Valor facial: 

0,20; Cor azul, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Sesquicentenário do Museu Nacional.

061-07811 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave; Valor facial: 

0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Sesquicentenário do Museu Nacional.

061-07812 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Padre Bento; com valor 

de 10 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 03 selos.



061-07813 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Padre Bento; com valor 

de 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada.

061-07814 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Padre Bento; com valor 

de 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada.

061-07815 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Padre Bento; com valor 

de 10 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 03 selos.

061-07816 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Padre Bento; com valor 

de 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada.

061-07817 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Padre Bento; com valor 

de 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada.

061-07818 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Padre Bento; com valor 

de 10 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 03 selos.

061-07820 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Rio de Janeiro 

antigo; com valor de 20 cts; Cor verde, azul, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Exposiçăo Filatélica Luso-Brasileira (LUBRAPEX 70 - Rio de 

Janeiro).

061-07821 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-07822 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil.



061-07823 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil.

061-07824 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa; Valor 

facial: 5,00 cruzeiros; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil.

061-07825 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada e 

inscrição"IMPA" ; Valor facial: 5 cts; Cor azul, preto e 

branco. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

6º Colóquio Brasileiro de Matemática de Poços de 

Caldas.

061-07826 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Duque de Caxias sobre 

mapa do Brasil; Valor facial: 20 cts; Cor verde, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Semana 

do Exército, Duque de Caxias.

061-07828 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada e inscrição 

"IMPA" ; Valor facial: 5 cts; Cor azul, preto e branco. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 6º 

Colóquio Brasileiro de Matemática de Poços de Caldas

061-07829 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de estilizada de barras 

verticais e horizontais; Valor facial: 50 cts; Cor vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 3º 

Congresso Interamericano de Habitaçao - Rio de Janeiro.

061-07830 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de estilizada de barras 

verticais e horizontais; Valor facial: 50 cts; Cor vermelho, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 3º 

Congresso Interamericano de Habitaçao - Rio de Janeiro.



061-07831 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Tia Anastácia; 

Valor facial: 0,40; Cor amarelo, azul, verde, vermelho. 

Franquia mista de 06 selos - Série Literatura Infantil - 

Homenagem a Monteiro Lobato.

061-07832 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Lobato e Emília; 

Valor facial: 0,40; Cor amarelo, azul, verde. Franquia 

mista de 06 selos - Série Literatura Infantil - Homenagem 

a Monteiro Lobato.

061-07833 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Visconde de 

Sabugosa; Valor facial: 0,40; Cor amarelo, azul, verde. 

Franquia mista de 06 selos - Série Literatura Infantil - 

Homenagem a Monteiro Lobato.

061-07834 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Narizinho, 

Pedrinho e Quindim; Valor facial: 0,40; Cor amarelo, 

azul, verde, vermelho. Franquia mista de 06 selos - Série 

Literatura Infantil - Homenagem a Monteiro Lobato.

061-07835 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Dona Benta; 

Valor facial: 0,40; Cor amarelo, azul, verde. Franquia 

mista de 06 selos - Série Literatura Infantil - Homenagem 

a Monteiro Lobato.

061-07836 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Rabicó e Burro 

Falante; Sem Valor facial; Cor amarelo, azul, rosa. 

Franquia mista de 06 selos - Série Literatura Infantil - 

Homenagem a Monteiro Lobato.

061-07837 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bandeirante e 

trabuco; Valor facial: 0,20; Cor verde, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tricentenário da Bandeira de Fernao Dias Paes.



061-07838 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bandeirante e 

trabuco; Valor facial: 0,20; Cor verde, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tricentenário da Bandeira de Fernao Dias Paes.

061-07839 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bandeirante e 

trabuco; Valor facial: 0,20; Cor verde, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tricentenário da Bandeira de Fernao Dias Paes.

061-07840 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de bandeirante e 

trabuco; Valor facial: 0,20; Cor verde, preto, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tricentenário da Bandeira de Fernao Dias Paes.

061-07841 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira mexicana 

e cores brasileiras; Valor facial: 0,80; Cor azul, verde, 

amarelo, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos - 

Visita do Presidente do México, Luis Echeverria Alvarez.

061-07842 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira mexicana 

e cores brasileiras; Valor facial: 0,80; Cor azul, verde, 

amarelo, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos - 

Visita do Presidente do México, Luis Echeverria Alvarez.

061-07843 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira mexicana 

e cores brasileiras; Valor facial: 0,80; Cor azul, verde, 

amarelo, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos - 

Visita do Presidente do México, Luis Echeverria Alvarez.



061-07844 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira mexicana 

e cores brasileiras; Valor facial: 0,80; Cor azul, verde, 

amarelo, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos - 

Visita do Presidente do México, Luis Echeverria Alvarez.

061-07845 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de convencionais 

tematizando o Centenário da Convenção de Itu; Valor 

facial: 0,20; Cor laranja, vermelho. Franquia múltipla de 

04 selos - Série Acontecimentos Históricos.

061-07846 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de convencionais 

tematizando o Centenário da Convenção de Itu; Valor 

facial: 0,20; Cor laranja, vermelho. Franquia múltipla de 

04 selos - Série Acontecimentos Históricos.

061-07847 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de convencionais 

tematizando o Centenário da Convenção de Itu; Valor 

facial: 0,20; Cor laranja, vermelho. Franquia múltipla de 

04 selos - Série Acontecimentos Históricos.

061-07848 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de convencionais 

tematizando o Centenário da Convenção de Itu; Valor 

facial: 0,20; Cor laranja, vermelho. Franquia múltipla de 

04 selos - Série Acontecimentos Históricos.

061-07849 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de santa com criança; 

Valor facial: 5 cts; Cor verde, vermelho, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Dia das Maes.

061-07850 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).



061-07851 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07852 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07853 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07854 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07855 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07856 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07857 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07858 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).



061-07859 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07860 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07861 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07862 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07863 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07864 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07865 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07866 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).



061-07867 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07868 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07869 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 20 

selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07870 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07871 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07872 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07873 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07874 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).



061-07875 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07876 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07877 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07878 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07879 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07880 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07881 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07882 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).



061-07883 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07884 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Taça; Valor 

facial: 50 cts; Cor verde, azul. Franquia múltipla de 

15selos - IX Campeonato Mundial de Futebol (México).

061-07885 filatelia Selo do México

Selo horizontal, denteado; Imagem de vista aérea de 

mar, prédio e montanha; Valor facial: 1,90; Cor rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Correo 

Aereo.

061-07886 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 cruzeiros; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Bisneta Vultos 

Célebres da História do Brasil.

061-07887 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra.

061-07888 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 30 cts; Cor rosa. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra.

061-07889 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República.

061-07890 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Visconde de 

Sabugosa; Valor facial: 0,40; Cor amarelo, azul, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Literatura Infantil - Homenagem a Monteiro Lobato.



061-07891 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Chico-Rei; Valor 

facial: 1,00; Cor azul, amarelo, rosa, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Divulgaçao 

das Lendas Populares Brasileiras.

061-07892 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República.

061-07893 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República.

061-07894 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor castanho claro avermelhado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Antigos 

Presidentes da República.

061-07896 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07897 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Carlos Gomes e 

orquestra; Valor facial: 20 cts; Cor marrom, amarelo, 

preto, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Centenário da Ópera "O Guarani" de Antonio 

Carlos Gomes.

061-07898 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Carlos Gomes e 

orquestra; Valor facial: 20 cts; Cor marrom, amarelo, 

preto, cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Centenário da Ópera "O Guarani" de Antonio 

Carlos Gomes.



061-07899 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor facial: 2 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07900 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da aquarela 

Aclamação; Valor facial: 70 cts; Cor lilás. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Debret

061-07901 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-07902 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República.

061-07903 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra.

061-07904 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 5 cts; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra.

061-07905 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de carro tematizando a 

economia de combustível; Valor facial: 0,70; Cor azul, 

vermelho, preto, verde, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Preservaçao de 

Recursos Econômicos.

061-07907 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07908 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema da ECT; 

Valor facial: 20 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Tipo Cifra.



061-07909 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07910 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07911 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07912 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07913 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07914 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07915 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07916 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.



061-07918 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07919 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07920 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07921 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07922 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07923 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07924 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07925 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.



061-07926 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07927 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07928 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07929 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07930 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07931 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07932 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07933 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.



061-07934 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07935 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

feminina(Anita Garibaldi); Valor facial: 5 cts; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

.Série Mulheres Célebres. 

061-07936 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07937 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07938 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07939 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07940 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07941 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.



061-07942 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07943 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissões Nacionais.

061-07944 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissões Nacionais.

061-07946 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07947 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissões Nacionais.

061-07948 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissões Nacionais.

061-07949 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissões Nacionais.

061-07950 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissões Nacionais.



061-07951 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07952 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07953 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07954 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07955 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07956 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07957 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor violeta. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-07958 uso doméstico Jarro de louça

Jarro de louça com figura feminina nas cores azul e 

marrom, elementos fitomorfos pintados em diferentes 

tonalidades (verde, vermelha, violeta, branco). 

Apresenta alça e boca trabalhadas.



061-07959.01 uso doméstico Chávena 

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semiesférica, com base plana e asa lateral vazada em 

posição vertical, com filete na cor dourada e verde e 

terminação superior em bola na cor marrom.Bojo com 

pintura decorativa de folhagem e fruto de café, nas 

cores vermelho e verde. 

061-07960.01 uso doméstico Chávena

Recipiente usado para ingerir café, de forma 

semiesférica, com base plana e asa lateral vazada em 

posição vertical, com filete na cor vermelha. Bojo orlado 

por filete na cor vemelha, com as inscrições "POLICIA 

CIVIL DERIN S.S.P". Faz conjunto com o pires branco .

061-07961 indumentária Chapéu

Peça em couro marrom com copa e abas destinado a 

cobrir a cabeça; provido de faixa para encaixe à cabeça

061-08256 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 50 cruzeiros; Anverso com 

efígie da Princesa Isabel - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" Papel moeda- cinquenta cruzeiros- valor legal 

Estampa 2ª Série 947ª nº 091891".

061-08257 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 50 cruzeiros; Anverso com 

efígie da Princesa Isabel - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda- (50) cinquenta cruzeiros-valor 

legal. Estampa 2ª Série 1830ª nº 071318 ".

061-08258 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos, perda de papel e manchas; Reverso com valor 

de 50 cruzeiros; Anverso com efígie da Princesa Isabel - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 50 

cruzeiros - valor legal. Estampa 2ª série 688ª nº 

086196".



061-08259 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e perda de papel; Reverso com valor de 50 cruzeiros; 

Anverso com efígie da Princesa Isabel - Cruzeiros. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda- cinquenta 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 1397ª nº 

081260".

061-08260 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 50 cruzeiros; Anverso com 

efígie da Princesa Isabel - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda- cinquenta cruzeiros. Valor legal. 

Estampa 2ª série 909{ nº 046181 ".

061-08261 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; Anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda 5(cinco) cruzeiros - valor recebido- 

Estampa 2ª Série 1991ª nº 024012".

061-08262 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

perfurações, rasgos e perda de papel; Anverso com 

valor de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Deodoro da 

Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda- 20 cruzeiros- valor legal. Estampa 2ª Série 815ª 

nº 095780 ".

061-08263 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

perda de papel e rasgos; Anverso com valor de 20 

cruzeiros; Reverso com efígie do Deodoro da Fonseca - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 20 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª Série 972ª nº 080174 ".



061-08264 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com manchas e amarelamento; 

Anverso com valor de 1 cruzeiro; Reverso com efígie do 

Marquês de Tamandaré - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda- Um cruzeiro - valor recebido. 

Série 3076ª nº 028090 ".

061-08265 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e manchas; Anverso com valor de 1 cruzeiro; Reverso 

com efígie do Marquês de Tamandaré - Cruzeiros. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda- Um cruzeiro valor 

recebido. Série 2949ª nº 048377 ".

061-08266 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e manchas; 

Anverso com valor de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do 

Barão do Rio Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" 

papel moeda- 5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 

2594ª nº 047516 ".

061-08267 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal - Estampa 2ª série 2556 ª nº 

046389".

061-08268 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063796 ".

061-08269 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063805 ".



061-08270 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063532" .

061-08271 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063533 ".

061-08272 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063771 ".

061-08273 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063772 ".

061-08274 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063773".

061-08275 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063774 ".



061-08276 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063519 ".

061-08277 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063775 ".

061-08278 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063777 ".

061-08279 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063776 ".

061-08280 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063529 ".

061-08281 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063518 ".



061-08282 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063804 ".

061-08283 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063803".

061-08284 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063802".

061-08285 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063522".

061-08286 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil; Anverso com valor de 5 cruzeiros; 

Reverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 5 cruzeiros valor 

legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 063523".

061-08287 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" 

papel moeda- 5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 

1874ª nº 070870".



061-08288 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063526".

061-08289 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063521".

061-08290 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063785".

061-08291 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063779".

061-08292 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063780".

061-08293 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063528".



061-08294 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063801".

061-08295 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063798".

061-08296 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063781".

061-08297 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063782".

061-08298 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063788".

061-08299 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063790".



061-08300 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

sujidade e perda de papel; Anverso com valor de 5 

cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio Branco - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 5 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3544ª nº 

073119".

061-08301 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063792".

061-08302 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063793".

061-08303 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063794".

061-08304 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063795".

061-08305 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063797".



061-08306 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063799".

061-08307 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063783".

061-08308 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063516".

061-08309 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063791".

061-08310 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063791".

061-08311 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063787".



061-08312 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3506ª nº 

008856".

061-08313 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063789".

061-08314 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa(valor legal) 1ª série 404ª 

nº 011583".

061-08315 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Anverso com valor de 10 cruzeiros; Reverso com 

efígie do Getúlio Vargas - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda- 10 cruzeiros valor legal-Estampa 

1ª série 491 nº 006072".

061-08316 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal-Estampa 2ª série 240 nº 080207".

061-08317 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2737ª nº 

052221".



061-08318 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2737ª nº 

052225".

061-08319 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2814ª nº 

097409".

061-08320 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2737ª nº 

052191".

061-08321 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 5 cruzeiros; Reverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

5 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 3372ª nº 

063784".

061-08322 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2415ª nº 

099048".

061-08323 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor recebido. Estampa 2ª série 2145ª nº 

059572".



061-08324 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor recebido. Estampa 2ª série 2235ª nº 

059357".

061-08325 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor recebido. Estampa 2ª série 1530ª nº 

044552".

061-08326 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2737ª nº 

052192".

061-08327 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, em bom estado de conservação; 

Anverso com valor de 10 cruzeiros; Reverso com efígie 

do Getúlio Vargas - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" 

papel moeda- 10 cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 

2737ª nº 052192".

061-08328 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros.Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2816ª nº 

089771".

061-08329 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros.Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2933ª nº 

071593".



061-08330 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2737ª nº 

052190".

061-08331 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros.Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2737ª nº 

052188".

061-08332 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:"papel moeda 10 

cruzeiros valor legal-Estampa 2ª série 2737ª nº 052189".

061-08333 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:"papel moeda 10 

cruzeiros valor legal-Estampa 2ª série 3047ª nº 003165".

061-08334 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:"papel moeda 10 

cruzeiros valor legal-Estampa 2ª série 3047ª nº 003166".

061-08335 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Moeda do Brasil, com amarelamento; Anverso com 

valor de 10 cruzeiros; Reverso com efígie do Getúlio 

Vargas - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:"papel moeda 

10 cruzeiros valor legal-Estampa 2ª série 2682ª nº 

056551".



061-08336 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058948".

061-08337 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058947".

061-08338 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058946".

061-08339 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058941".

061-08340 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1874ª nº 070879".

061-08341 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1874ª nº 070874".



061-08342 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1874ª nº 070875".

061-08343 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1874ª nº 070862".

061-08344 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1874ª nº 070861".

061-08345 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros.Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1874ª nº 070856".

061-08346 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058936".

061-08347 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058909".



061-08348 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1874ª nº 070880".

061-08349 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058920".

061-08350 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058944".

061-08351 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058907".

061-08352 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058908".

061-08353 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 1 cruzeiro; Reverso com efígie do Marquês de 

Tamandaré - Cruzeiros. Segundo Livro Tombo:"papel 

moeda 1 cruzeiro valor recebido série 809 - nº 074285. 

ef. Marques de Tamandaré".



061-08354 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1874ª nº 070865- Marechal Deodoro".

061-08355 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento; Anverso com valor 

de 20 cruzeiros; Reverso com efígie do Marechal 

Deodoro da Fonseca - Cruzeiros. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor legal-Estampa 

2ª série 1835ª nº 058945 Ef. Marechal Deodoro".

061-08356 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor 

legal-Estampa 2ª série 1835ª nº 058943 Ef. Marechal 

Deodoro".

061-08357 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:"papel moeda 20 cruzeiros valor 

legal-Estampa 2ª série 1835ª nº 058942 - Efígie 

Marechal Deodoro".



061-08358 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; Anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:"papel moeda Nacional -20 

cruzeiros valor legal-Estampa 2ª série 1835ª nº 058940- 

Ef. Marechal Deodoro".

061-08359 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com manchas escuras; Valor de 20 

cruzeiros; Anverso com efígie do Marechael Deodoro da 

Fonseca; Reverso com imagem representativa da 

proclamação da república. - Cruzeiro. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda Nacional 20 cruzeiros valor legal-

Estampa 2ª série 1835ª nº 058912 Ef. Marechal 

Deodoro".

061-08360 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; Anverso com efígie do Deodoro da 

Fonseca; Reverso com imagem representativa da 

proclamação da república. - Cruzeiro. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda- Nacional- 20 cruzeiros valor legal-

Estampa 1ª série 820ª nº 029260 Ef. Deodoro da 

Fonseca".

061-08361 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda Nacional-Valor 

legal. Estampa 2ª série 1835ª nº 058910".



061-08362 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros valor 

legal- Estampa 2ª Marechal Deodoro- série 1835ª. nº 

058906".

061-08363 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda Nacional-Valor 

legal. Estampa 2ª série 1835ª nº 058949- Ef. Marechal 

Deodoro".

061-08364 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento por toda a nota; 

Valor de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal. Estampa 2ª Ef. Marechal Deodoro série 1835ª nº 

058950".

061-08365 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal. Efigie Marechal Deodoro. Estampa 2ª série 1835ª 

nº 058921".



061-08366 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal Efígie Marechal Deodoro- Estampa 2ª série 1835ª 

nº 058922".

061-08367 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal Efígie Marechal Deodoro- Estampa 2ª série 1835ª 

nº 058923".

061-08368 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal Efígie Marechal Deodoro- Estampa 2ª série 1835ª 

nº 058925".

061-08369 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal Ef. Marechal Deodoro- Estampa 2ª série 1835ª nº 

058924".



061-08370 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal - Estampa 2ª série 1874ª nº 070895".

061-08371 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. - Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal - Estampa 2ª série 1874ª nº 070887".

061-08372 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república. Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal - Estampa 2ª série 1874ª nº 070885".

061-08373 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal - Estampa 2ª série 1874ª nº 070868".



061-08374 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal - Estampa 2ª série 1874ª nº 070890".

061-08375 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal - Estampa 2ª série 1835ª nº 058905".

061-08376 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda 20 cruzeiros-Valor 

legal - Estampa 2ª série 1874ª nº 070881".

061-08377 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 3 papel moeda Nacional série 

1874ª - 20 cruzeiros Valor legal - Estampa 2ª nº 070882 - 

070883 - 070884".



061-08378 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 3 papel moeda Nacional série 

1874ª - 20 cruzeiros Valor legal - Estampa 2ª nº 070882 - 

070883 - 070884".

061-08379 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 3 papel moeda Nacional série 

1874ª - 20 cruzeiros Valor legal - Estampa 2ª nº 070882 - 

070883 - 070884".

061-08380 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas e 

manchas ao centro; Valor de 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marechael Deodoro da Fonseca; Reverso com 

imagem representativa da proclamação da 

república.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 15 papel 

moeda Nacional série 1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros 

valor legal- Efígie Marechal Deodoro nºs. 058904 - 

058927 a 058931 - 058933 a 058935 - 058937 a 058939- 

058591 a 058593".



061-08381 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08382 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08383 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".



061-08384 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08385 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08386 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".



061-08387 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08388 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08389 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".



061-08390 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08391 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08392 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".



061-08393 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08394 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 15 papel moeda Nacional série 

1835ª - Estampa 2ª - 20 cruzeiros valor legal- Efígie 

Marechal Deodoro nºs. 058904 - 058927 a 058931 - 

058933 a 058935 - 058937 a 058939- 058591 a 

058593".

061-08395 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".



061-08396 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08397 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08398 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".



061-08399 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08400 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08401 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".



061-08402 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08403 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08404 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".



061-08405 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08406 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08407 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".



061-08408 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca; Reverso com imagem 

representativa da proclamação da república.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 14 papel moeda Nacional série 

18747ª - Estampa 2ª - valor legal- 20 cruzeiros Ef. 

Marechal Deodoro nºs. 070851-070852-070858-070894-

070892-070859-070860-070863-070866-070867-

070869-070896-070897-070899".

061-08409 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Papel moeda; valor facial: 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Deodoro da Fonseca. - Cruzeiro

061-08410 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 4 

papel moeda Nacional série 820ª Estampa 1º valor legal 

20 cruzeiros- Deodoro da Fonseca nºs 029261- 029259- 

029258- 029257".

061-08411 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 4 

papel moeda Nacional série 820ª Estampa 1º valor legal 

20 cruzeiros- Deodoro da Fonseca nºs 029261- 029259- 

029258- 029257".

061-08412 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 4 

papel moeda Nacional série 820ª Estampa 1º valor legal 

20 cruzeiros- Deodoro da Fonseca nºs 029261- 029259- 

029258- 029257".



061-08413 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 8 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª. Nºs 058911- 058913- 058914- 058915-058916- 

058917- 058918- 058926".

061-08414 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 8 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª. Nºs 058911- 058913- 058914- 058915-058916- 

058917- 058918- 058926".

061-08415 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 8 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª. Nºs 058911- 058913- 058914- 058915-058916- 

058917- 058918- 058926".

061-08416 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 8 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª. Nºs 058911- 058913- 058914- 058915-058916- 

058917- 058918- 058926".



061-08417 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 8 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª. Nºs 058911- 058913- 058914- 058915-058916- 

058917- 058918- 058926".

061-08418 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 8 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª. Nºs 058911- 058913- 058914- 058915-058916- 

058917- 058918- 058926".

061-08419 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 8 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª. Nºs 058911- 058913- 058914- 058915-058916- 

058917- 058918- 058926".

061-08420 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 8 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª. Nºs 058911- 058913- 058914- 058915-058916- 

058917- 058918- 058926".



061-08421 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª Ef. Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 058590- 

058919- 058596- 058915-058595- 058594- 058597- 

058903".

061-08422 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª Ef. Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 058590- 

058919- 058596- 058915-058595- 058594- 058597- 

058903".

061-08423 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª Ef. Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 058590- 

058919- 058596- 058915-058595- 058594- 058597- 

058903".

061-08424 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª Ef. Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 058590- 

058919- 058596- 058915-058595- 058594- 058597- 

058903".



061-08425 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª Ef. Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 058590- 

058919- 058596- 058915-058595- 058594- 058597- 

058903".

061-08426 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros série 1835ª Estampa 

2ª Ef. Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 058590- 

058919- 058596- 058915-058595- 058594- 058597- 

058903".

061-08427 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas e 

manchas no verso; Valor de 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marechael Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. 

Segundo Livro Tombo:" 7 papel moeda Nacional- 20 

cruzeiros série 1835ª Estampa 2ª Ef. Marechal Deodoro 

da Fonseca e nºs 058590- 058919- 058596 -058595- 

058594- 058597- 058903".

061-08428 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas ; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros Estampa 2ª série 

1874 Efígie Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 070898- 

070888- 070857- 070889-70871- 070886- 070891".



061-08429 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas ; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros Estampa 2ª série 

1874 Efígie Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 070898- 

070888- 070857- 070889-70871- 070886- 070891".

061-08430 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas ; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros Estampa 2ª série 

1874 Efígie Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 070898- 

070888- 070857- 070889-70871- 070886- 070891".

061-08431 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas ; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros Estampa 2ª série 

1874 Efígie Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 070898- 

070888- 070857- 070889-70871- 070886- 070891".

061-08432 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas ; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros Estampa 2ª série 

1874 Efígie Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 070898- 

070888- 070857- 070889-70871- 070886- 070891".



061-08433 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas ; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros Estampa 2ª série 

1874 Efígie Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 070898- 

070888- 070857- 070889-70871- 070886- 070891".

061-08434 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas ; Valor 

de 20 cruzeiros; anverso com efígie do Marechael 

Deodoro da Fonseca.Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" 7 

papel moeda Nacional- 20 cruzeiros Estampa 2ª série 

1874 Efígie Marechal Deodoro da Fonseca e nºs 070898- 

070888- 070857- 070889-70871- 070886- 070891".

061-08435 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula da Bolívia, com amarelamento e marcas de 

dobra na vertical e horizontal da cédula; Valor de 500 

bolivianos; anverso com efígie do Busch. - Boliviano. 

Segundo Livro Tombo:" papel moeda - Boliviano- 500 

bolivianos - série R- nº 145087".

061-08436 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula da Bolívia, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 1000 bolivianos; anverso com efígie do Murillo. - 

Boliviano. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

Boliviano 1000 bplivianos- série A1- nº 085292".

061-08437 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula da Bolívia, com amarelamento, marcas de 

dobras na vertical e horizontal da cédula e rasgos com 

perdas de papel na borda; Valor de 50 bolivianos; 

anverso com efígie do Simón Bolívar. - Boliviano. 

Segundo Livro Tombo:"papel moeda - Boliviano- 50 

bolivianos- série R2- nº 080020".



061-08438 numismática e medalhística Cédula do México

Cédula do México, rasgada e colada com durex; Valor de 

10 pesos; anverso com imagem de bois - Tampico 

Pesos. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- Tampico-

Diez Pesos- Série H. nº nº 31301".

061-08439 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobras 

na horizontal e vertical da cédula; Valor de 10 cruzeiros; 

anverso com efígie do Getulio Vargas. Cruzeiro. Segundo 

Livro Tombo:" papel moeda- 10 cruzeiros valor legal. 

Estampa 2ª série 2729ª nº 059785".

061-08440 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos no centro e com perda de papel na borda; Valor 

de 10 cruzeiros; anverso com efígie do Getulio Vargas. 

Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 10 

cruzeiros valor legal- Estampa 2ª série 2694ª nº 

020415".

061-08441 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 10 cruzeiros; anverso com efígie do Getulio Vargas. 

Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" papel moeda-10 

cruzeiros valor legal. Estampa 2ª série 2682ª nº 

059323".

061-08442 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas; Valor 

de 10 cruzeiros; anverso com efígie do Getulio Vargas. 

Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" papel moeda. 10 

cruzeiros valor legal Estampa 2ª série 3244ª nº 084091".

061-08443 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobras 

na horizontal e vertical da cédula; Valor de 10 cruzeiros; 

anverso com efígie do Getulio Vargas. Cruzeiro. Segundo 

Livro Tombo:"10 cruzeiros valor legal. Estampa 1ª série 

789ª nº 079744".



061-08444 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Valor de 10 cruzeiros; anverso com efígie do 

Getulio Vargas. Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" papel 

moeda- 10 cruzeiros valor legal. Estampa 1ª série 495ª 

nº 081390".

061-08445 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com escritas, marcas de dobras na 

vertical e horizontal da cédula, amarelamento e perda 

de papel na borda; Valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas. Cruzeiro. Segundo Livro 

Tombo:" papel moeda- Nacional- 10 cruzeiros valor 

recebido. Estampa 2ª série 248ª nº 019946".

061-08446 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobras 

na horizontal e vertical da cédula; Valor de 10 cruzeiros; 

anverso com efígie do Getulio Vargas. Cruzeiro. Segundo 

Livro Tombo:" papel moeda- Nacional 10 mil 

cruzeiros.Valor Legal. Estampa 2ª série 1066ª nº 

090930".

061-08447 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

riscos em caneta na cor vermelha e rasgo na dobra; 

Valor de 10 cruzeiros; anverso com efígie do Getulio 

Vargas. Cruzeiro. Segundo Livro Tombo:" papel moeda- 

Nacional dez cruzeiros valor legal série 415ª Estampa 1ª 

nº 012205 efígie Getúlio Vargas".

061-08464 fotografia Retrato Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato de homem com óculos, paletó 

escuro gravata borboleta e faixa com brasão do Brasil( 

presidente Ernesto Geisel). Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Presidente da República na década de 70".



061-08465 fotografia Retrato Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato de mulher com cabelos curtos e 

vestido florido. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Primeira 

professora formada da rede estadual, que veio lecionar 

na zona rural de Tupã, prof.d.Maria José Seixas".

061-08466 documento textual Certidão

Certidão de exercício de trabalho em papel carta emitido, 

pela diretoria de administração de serviço de pessoal do 

município de Marília, à Sra. Maria José Seixas Dias.

061-08467 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento. Ao 

centro homem de camisa escura e calça clara falando ao 

microfone ladeado por quatro homens, dois homens nas 

laterais em movimento de cumprimento de mão; 

Cumprimentos após a assinatura da Lei º 1940 - 

Restauração da Verdade .

061-08742 filatelia Envelope com selo Brasil

Envelope retangular em papel na cor azul, com timbre 

da prefeitura municipal de Tupã, provido de três selos 

denteados, e de franquia múltipla, da série arqueologia 

brasileira.

061-08743 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08744 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.



061-08746 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital; 

Imagem de peixe fóssil, Ceará; Valor facial: 1,00; Cor 

roxo, marrom, amarelo. Franquia multipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Arqueologia 

Brasileira.

061-08747 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital; 

Imagem de peixe fóssil, Ceará; Valor facial: 1,00; Cor 

roxo, marrom, amarelo. Franquia multipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Arqueologia 

Brasileira.

061-08748 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital; 

Imagem de peixe fóssil, Ceará; Valor facial: 1,00; Cor 

roxo, marrom, amarelo. Franquia multipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Arqueologia 

Brasileira.

061-08749 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital; 

Imagem de peixe fóssil, Ceará; Valor facial: 1,00; Cor 

roxo, marrom, amarelo. Franquia multipla de 04 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Arqueologia 

Brasileira.

061-08753 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08754 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.



061-08755 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08756 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08757 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cerâmica 

Marajoara, Pará; Valor facial: 1,00; Cor marrom, 

vermelho, preto. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08758 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cerâmica 

Marajoara, Pará; Valor facial: 1,00; Cor marrom, 

vermelho, preto. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08759 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cerâmica 

Marajoara, Pará; Valor facial: 1,00; Cor marrom, 

vermelho, preto. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08760 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cerâmica 

Marajoara, Pará; Valor facial: 1,00; Cor marrom, 

vermelho, preto. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Arqueologia Brasileira.



061-08761 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Arquitetura 

Moderna - Brasília; Valor facial: 0,50; Cor amarelo, azul, 

verde, laranja. Franquia multipla de 02 selos - Série 

Habitaçoes no Brasil (O Homem e o meio).

061-08762 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Arquitetura 

Moderna - Brasília; Valor facial: 0,50; Cor amarelo, azul, 

verde, laranja. Franquia multipla de 02 selos - Série 

Habitaçoes no Brasil (O Homem e o meio).

061-08763 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Oca indígena - 

Rondônia; Valor facial: 1,40; Cor amarelo, azul, marrom. 

Franquia isolada - Série Habitaçoes no Brasil (O Homem 

e o meio).

061-08764 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Oca indígena - 

Rondônia; Valor facial: 1,40; Cor amarelo, azul, marrom. 

Franquia isolada - Série Habitaçoes no Brasil (O Homem 

e o meio).

061-08765 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08766 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08767 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.



061-08768 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08769 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe symphysodon 

discus - morerê; Valor facial: 0,50; Cor azul, marrom. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série Peixes Brasileiros de 

Água Doce.

061-08770 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe symphysodon 

discus - morerê; Valor facial: 0,50; Cor azul, marrom. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série Peixes Brasileiros de 

Água Doce.

061-08771 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08772 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08773 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08774 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.



061-08775 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08776 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba; Valor facial: 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.

061-08777 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de casa de enxaimel - 

Santa Catarina; Valor facial: 3,30; Cor amarelo, verde, 

azul, vermelho, . Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Habitaçoes no Brasil (O 

Homem e o meio).

061-08778 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de casa de enxaimel - 

Santa Catarina; Valor facial: 3,30; Cor amarelo, verde, 

azul, vermelho, . Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Habitaçoes no Brasil (O 

Homem e o meio).

061-08779 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte de Monte 

Serrat, Bahia; Valor facial: 0,50; Cor vermelho, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Fortalezas Coloniais.

061-08780 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Valor facial: 2,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipo "Gravura".

061-08782 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de capoeiristas; Valor 

facial: 75 cts; Cor cinza, azul, amarelo, rosa, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Promoçao do Folclore Nacional.



061-08783 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de capoeiristas; Valor 

facial: 75 cts; Cor cinza, azul, amarelo, rosa, vermelho. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Promoçao do Folclore Nacional.

061-08784 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de capoeiristas; Valor 

facial: 75 cts; Cor cinza, azul, amarelo, rosa, vermelho. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Promoçao do Folclore Nacional.

061-08785 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de capoeiristas; Valor 

facial: 75 cts; Cor cinza, azul, amarelo, rosa, vermelho. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Promoçao do Folclore Nacional.

061-08786 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de capoeiristas; Valor 

facial: 75 cts; Cor cinza, azul, amarelo, rosa, vermelho. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Promoçao do Folclore Nacional.

061-08787 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da capoeiristas; 

Valor facial: 75 cts; Cor cinza, roxo, azul, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Manifestaçoes Folclóricas Brasileiras.

061-08788 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da capoeiristas; 

Valor facial: 75 cts; Cor cinza, roxo, azul, amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Manifestaçoes Folclóricas Brasileiras.

061-08789 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de capoeiristas; Valor 

facial: 75 cts; Cor cinza, azul, amarelo, rosa, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Promoçao do Folclore Nacional.



061-08790 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Valor facial: 1,00; Cor majenta. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipo "Gravura".

061-08791 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do emblema da ECT; 

Valor facial: 4,00; Cor laranja, violeta. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipo "Gravura".

061-08792 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do peixe astronotus 

ocellatus - apaiari; Valor facial: 0,50; Cor verde, 

vermelho, marrom, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Peixes Brasileiros de Água Doce.

061-08793 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Praia de Torres, 

Rio Grande do Sul; Valor facial: 0,70; Cor azul, verde, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Propaganda Turística.

061-08794 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjos barrocos; 

Valor facial: 0,70; Cor vermelho, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Natal 75.

061-08795 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Wunice Weaver; Valor 

facial: 10 cts; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-08796 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Praia de Torres, 

Rio Grande do Sul; Valor facial: 0,70; Cor azul, verde, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Propaganda Turística.



061-08797 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Praia de Torres, 

Rio Grande do Sul; Valor facial: 0,70; Cor azul, verde, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Propaganda Turística.

061-08798 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Praia de Torres, 

Rio Grande do Sul; Valor facial: 0,70; Cor azul, verde, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Propaganda Turística.

061-08799 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Praia de Torres, 

Rio Grande do Sul; Valor facial: 0,70; Cor azul, verde, 

marrom, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Propaganda Turística.

061-08801 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-08802 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-08803 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-08804 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da "Roda Viva"; Valor 

facial: 5,00; Cor azul, marrom. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 2º Festival de Artes e Cultura 

Negra e Africana.



061-08805 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Mosteiro de 

Alcobaça; Valor facial: 30; Cor amarelo, marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-08813 filatelia Selo da França

Selo vertical, denteado; Imagem da Cadetral de Rodez; 

Valor facial: 1,00; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-08815 etnográfico Vaso em Cerâmica

Vaso em cerâmica vermelha Terena, pintura de duas 

flores brancas e mancha de queima na face externa. 

Pintura bege com linha não continua na borda.

061-08816 etnográfico Cerâmica - Vaso Inovopoté

Vaso em cerâmica vermelha Terena na forma de jarro, 

com alça, pintura branca de duas flores nas faces 

posteriores e anteriores. Duas linhas brancas horizontais 

na boca do gargalo.

061-08817 etnográfico Vasilha Cerâmica

Vasilha em cerâmica Terena vermelha, com linhas 

redondas nas laterais da face interna, linhas bege 

continuas e interrompidas na borda.

061-08818 etnográfico Vaso Cerâmica Terena (Tapié)

Vasilha em cerâmica vermelha Terena em forma de 

jarro, com alça, pintura branca de duas flores nas faces 

posteriores e anteriores, sinal de queima próxima a 

base.

061-08819 etnográfico Cerâmica Terena

Cerâmica circular, tonalidade vermelha com pintura 

ondulada na cor bege em torno da boca.

061-08820 etnográfico Cerâmica Terena

Escultura em cerâmica vermelha, formato misto ave, 

quatro patas, calda, pintura bege de duas flores na parte 

superior e três círculos na base da calda. Orifício na parte 

inferior central.

061-08821 etnográfico Banco Ictiomorfo Karajá

Banco ictiomorfo talhado em madeira, assento ovalado 

representando um peixe, com talha de dois triângulos 

dispostos nos extremos, sobre dois trilhos vasados. 

Pintura em motivos geométricos na cor preta em 

jenipapo. Alça de cordel de fibra vegetal entrelaçado.



061-08822 etnográfico Lança Espeque Karajá

Arma perfurante de arremesso manual direto, haste em 

madeira roliça, empunhadura revestida em trançado de 

tala fibra vegetal marrom e natural, em motivos 

geométricos, plumária na extremidade inferior do 

trançado nas cores laranja, vermelha e verde, pingentes 

com plumárias nas cores laranja, vermelho, verde e 

branco.

061-08823 etnográfico Brinquedo de Canoa (Igara) Karajá

Embarcação em madeira de pau-brasil, com motivos 

geométricos grafados na face externa, escavada em 

formato elíptico, fundo chato e soerguida na popa, proa 

com corte em bisel duplo. Plumária nas laterias nas cores 

cinza, amarela, vermelha, rajada preta e branca. 

Bonecos de Aruanã em fibra vegetal atada na ponta com 

plumária nas cores amarelo, vermelho e branco. 

061-08824 etnográfico Chocalho Karajá

Chocalho globular com linhas horizontais gravadas. 

Orifício ao centro transpassado por linha de algodão com 

plumária nas cores branca e rosa. Extremidade com 

plumária nas cores rosa, branca e verde, fixadas por fio 

de fibra vegetal. Cabo em madeira envolto por tlas de fio 

de fibra vegetal natural e tingidas.

061-08825 etnográfico Cerâmica Karajá

Vasilha em cerâmica, motivos geométricos pintados 

com jenipapo e urucum, sinais de queima, borda pintada 

com jenipapo.

061-08826 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em faixa tecida em algodão branco e vermelho 

desbotado. Plumária em tons de cinza e branco. Amarril 

duplo. Série de roletes verticais alternados com 

sementes e finalizados com plumária rajada preta e 

branca.



061-08828 etnográfico Ralador

Ralador de mandioca em madeira. Artesanal, Karajá 

com 38 pequenas estacas cravadas no centro da 

madeira com 1,8 cm para fora da superfície.

061-08829 etnográfico Clava Pakaa Nova (Espada)

Arma contundente para combate próximo, em madeira, 

empunhadura revestida por fio de fibra vegetal e 

aculeos de espinho de ouriço, extremidade proximal em 

formato triangular, extremidade distal em formato 

espatular.

061-08830 etnográfico Tambor Pakaá Nova

Tambor de cerâmica piriforme, revestido por látex, 

membrana ausente, alça em cordel de fio de fibra 

vegetal fixado com látex.

061-08831 etnográfico Flauta Maku

Flauta reta sem aeroduto, de cilindro bambu aberto nas 

extremidades, orifício de sopro e saída de ar, com 

extremidade proximal escavada em secção de reta 

corrigida com cera interna, com quatro orifícios de 

digitação.

061-08833 etnográfico Remo Karajá

Remo em madeira em forma de espátula com pintura de 

motivos geométricos em jenipapo terminado em ponta 

arredondada, cabo com entalhe decorativo em cruz 

próximo ao punho em forma de cauda de peixe.

061-08834 fotografia Fotografia Preto e Branco

Ampliação fotografica em preto e branco, com suporte 

de madeira, em bom estado de conservação. 

Representação de paisagem fluvial, com figura 

masculina índigena, etnia Kuikuro, sobre canoa, 

trazendo às mãos um arco e flecha; Poster no Xingu, 

Indios Kuikuro.

061-08835.01 etnográfico Arco Cariri

Arco circular em madeira, provido de corda em algodão 

trançado fixada ao ombro inferior mediante um nó e 

envolta no ombro superior, ombros rombudos.



061-08836 etnográfico Cachimbo Xerente

Cachimbo de cerâmica em L. Compõe-se de um fornilho 

onde se coloca o tabaco e de um aspirador.

061-08837 etnográfico Colar Indígena

Colar com fio de algodão, sementes e miçangas, 

finalizada por pingente de semente e fios de fibra.

061-08838 etnográfico Cerâmica Kadiwéu

Vaso em cerâmica cromado na metade superior com 

jenipapo (escuro) e urucum (vermelho), com motivos 

geométricos. Borda pintado com jenipapo (escuro).

061-08840 etnográfico Chocalho Kaiuá

Chocalho globular de coité com extremidade de plumária 

nas cores rosa fixada com fios de algodão. Cabo em 

madeira com plumária rosa e amarela fixada com fios de 

algodão.

061-09501 etnográfico Chocalho Maué

Chocalho globular de coité com orifícios nas faces 

laterais, transpassado por vareta. Cabo em madeira 

envolto por fios de algodão, fixado com cera, orifício na 

ponta do cabo para inserção de alça em cordão de 

algodão.

061-09502 etnográfico Chocalho Toc-Toc

Chocalho globular de coco aberto, com motivos 

geométrico em urucum, transpassado por vareta em 

madeira pontiaguda. Cabo em madeira adornado com 

plumária rosa, marrom e branca fixada com fios algodão 

preto.

061-09503 etnográfico Pito de canto

Flauta globular em coco, base plana , figura frontal 

antropomórfa com três orífícios superiores.

061-09504 etnográfico Machado em madeira encabado-embutido

Machado com cabo em madeira, punho com entalhe em 

forma de V encimado por alça em cordel de fibra vegetal 

entrelaçada, empunhadura revestida por trançado de 

fibra vegetal nas cores natural e marrom, finalizada por 

pingente de fio de algodão.



061-09505 etnográfico Bolsa tecida Tukáno 

Bolsa tecida em fibra vegetal nas cores rosa, roxa, preto, 

vermelho; parte traseira prolonganda com caimento 

frontal, servido de tampa; alça em faixa de fibra. "Bolsa 

tecida com fois de fibra vegetal, caimento frontal 

servindo de tampa e decoração com tintas naturais. Para 

o transporte de pertences pessoais e para comércio" 

(Sônia Dorta). 

061-09509 etnográfico Colar de sementes

Colar com fio de nylon, duplo, trançado, com sementes 

vermelhas e espinho de ouriço intercalados.

061-09510 etnográfico Colar de coité

Colar de coité com motivos florais gravados, fio de nylon 

com sementes de seringueira, pau-brasil e feijão 

(marrom, vermelha e preto).

061-09511 etnográfico Colar de sementes

Colar com fio duplo de nylon envolto por sementes de 

pau-brasil e sementes brancas, pingente duplo com dois 

coquinhos com linhas horizontais gravadas, finalizado 

por três fios de nylon com semente e plumária roxa e 

branca.

061-09512 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Flauta globular em cabaça, com cinco orifícios de 

digitação, com pingente de espinho de ouriço e plumária 

branca, colar em cordéis de fibra de buriti trançado com 

pingente espinhos de ouriço e sementes de pau-brasil.

061-09513 etnográfico Cinta emplumada prov. Mundurukú 

Cinta com plumárias nas cores preta, amarela, azul e 

vermelha. Suporte em faixa de tecido de algodão 

fechada em circulo. "Cinta emplumada. "Guirlandas de 

plumas" de tucano, arara-vermelha, arara-canindé e 

mutum pendentes de faixa tecida de algodão, prestam-

se, neste adorno, para exemplificar técnica plumária 

largamente difundida entre os Tupi. Integra a 

indumentária cerimonial de homens adultos" (Sônia 

Dorta). 



061-09514 etnográfico Flauta Kaiapó

Flauta em bambu envolta por fibra vegetal trançada de 

duas cores, finalizando com plumárias azul, vermelha e 

verde.

061-09515 etnográfico Licocó de madeira Karajá 

Boneca em madeira com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum, posição corporal em pé com membros inferiores 

retos e paralelos, pés em semi-círculo, com linhas 

verticais na face frontal grafadas. Cintura envolta por 

fibra.

061-09516 etnográfico Base em madeira (Pedaço de Madeira)

Base em madeira retangular com motivos geométricos 

grafados e pintados na cor preta em jenipapo, com dois 

orifícios escavados na parte superior central para encaixe 

de licocó.

061-09517 etnográfico Licocó de madeira Karajá 

Boneca em madeira, representando traje de festa, com 

pintura de motivos geométricos na cor preta em 

jenipapo e vermelha em urucum, posição corporal em pé 

com membros inferiores retos e paralelos. Tronco em 

formato cônico com duas camadas de franjas de fibras.

061-09518 etnográfico Pente Karajá

Pente indígena de madeira e fibra vegetal trançada com 

alça e penas nas cores vermelha e branca.

061-09519 etnográfico Bracelete Xicrin

Bracelete com cordão de algodão e plumária nas cores 

vermelho, verde e amarelo.

061-09520 etnográfico Par de brincos Xicrin Par de brincos em madeira em formato cônico.

061-09522 etnográfico Tiara (Coroa) Guajajara 

Suporte em fios de algodão trançado em arco aberto, 

plumagem nas cores azul, vermelha. "Coroa adaptada à 

cabeça em sentido vertical. Base tecida em fios de 

algodão, com emplumação de penas de arara-

vermelha" (Sônia Dorta). .



061-09523 etnográfico Flauta Bororo

Flauta em bambu perfurado em ambas extremidades e 

no meio, com alça em cordão de fibra vegetal trançado, 

envolvido por fio de algodão tingido em preto e 

plumárias amarela e preta. "Flauta reta com aeroduto 

interno, feita de taquara envolta por trançado decorativo 

de tiras de folíolo de palmeira e linha preta de algodão 

reforçada com resina silvestre. Decoração plumária 

formando anéis de plumas de mutum e arara-canindé, 

possuindo, próximo ao bocal, também plumas de arara-

vermelha" (Sônia Dorta). 

061-09524 etnográfico Flauta Bororo

Flauta reta em cilindro de bambu, aberto nas 

extremidades, com orifício no meio do tubo, com fios de 

algodão, espinho de ouriço e plumária nas cores preta, 

branca e marrom, alça em cordel de fibra vegetal.

061-09527 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho globular em cabaça, com saiote de fios de 

algodão trançado com sementes vermelhas (olho de 

cabra), finalizado por pingente de plumárias nas cores 

vermelho, azul, amarelo, marrom, preto. Alça com fio 

de algodão envolto por sementes vermelha e pretas.

061-09528 etnográfico Chocalho Kanela

Chocalho globular de coité com motivos geométricos 

entalhados. Cabo em madeira envolto por fibra vegetal 

trançada nas cores natural e preta. Extremidade inferior 

do cabo com fios de fibra vegetal em franja.

061-09531 etnográfico Remo espatular Karajá

Remo com pá em forma de espátula terminando em 

ponta triangular, com pintura de desenhos geométricos 

na cor preta em jenipapo, cabo com entalhe circular, 

punho em forma de cauda de peixe.



061-09532 etnográfico Uruá (flauta)

Flauta provida de duas hastes de bambú ladeadas e 

amarradas (estão separadas), pintados de preto, sendo 

uma maior que a outra. Na parte superior, em ambas as 

hastes, foi inserido uma resina com orífico no meios para 

assoprar e na lateral outro orífico.

061-09533 etnográfico Lança Encaixe de Osso Karajá

Arma perfurante de arremesso manual direto, haste em 

madeira roliça, empunhadura revestida em trançado de 

tala fibra vegetal marrom e natural, em motivos 

geométricos. Extremidade superior da haste em formato 

globular, extremidade distal revestida em trançado de 

fibra vegetal com pingente de plumárias nas cores 

branca, vermelha e verde.

061-09534 etnográfico Flecha Lanceolada Arqueada Gavião

Flecha com haste em taquara, ponta lanceolada 

arqueada em madeixa, fixada por envoltório de fios de 

algodão branco e preto trançados, extremidade proximal 

com plumária nas cores pretas e rajada preta e branca 

fixadas com fios de algodão.

061-09535 etnográfico Colar de sementes Kaiapó

Colar de fio de nylon envolto por sementes vermelha, 

branca e marrom intercaladas, pingente com 15 

escamas de pirarucu intercaladas por sementes 

vermelhas.

061-09536 etnográfico Colar de sementes kaiapó

Colar com fio de nylon envolto por sementes vermelha, 

branca e marrom intercaladas, pingente com 19 

escamas de pirarucu intercaladas por sementes 

vermelhas.

061-09537 etnográfico Colar de coité Kaipó 

Colar em coité, com motivos zoomorfos entalhados, alça 

de nylon com três tipos de sementes nas cores preto, 

marrom e vermelho.



061-09538 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Apito de cabaça com linhas interrrompidas verticais 

gravadas, orificio na extremidade inferior, dois orificios 

no bojo, encimado por rolete em madeira envolto com 

fio de algodão com 6 pingentes laterais com miçangas, 

unhas e plumária nas cores azul, vermelha.

061-09539 cultura popular Cavalo em miniatura

Figura zoomórfica de cavalo nas tonalidades branco e 

bege provido de cela.

061-09541 etnográfico

Brinquedo trançado pega-moça Tukano (Pinó 

pawe numelé)

Espécie de mini-tipiti que, quando pressionado encolhe, 

e quando nele se agarra o dedo é impossível soltá-lo, 

exceto se encolhido novamente para alargar-se. 

Confeccionado em fibra vegetal, trançada, nas cores 

preta e rosa.

061-09544 etnográfico Coroa emplumada

Aro em cinco talas unidas entre si por fios de algodão. 

Adorno central em plumária branca e vermelha fixada 

por pontos de resina e plumária azul e rajada branco com 

preto fixadas com fio de algodão.

061-09545 etnográfico Ventarola

Ventarola trançada em fibra vegetal em formato de 

"peixe".

061-09547 etnográfico Lança Espeque Caiapó

Arma perfurante de arremesso manual direto, com 

haste de madeira roliça, ponta fina e aguçada esculpida 

na vara, antecedida por plumária nas cores vermelho, 

verde, amarela, azul, laranja. Extremidade superior 

revestida por trançado de tala de fibra vegetal.

061-09548 etnográfico Cinta de Líber Cinta Larga

Faixa que cinge o ventre feita de entrecasca de 

palmeira, enegrecida, com talas de fibra vegetal.

061-09549 etnográfico Perfurador Bororo

Utensílio destinado a abrir furos no lábio inferior, nos 

lóbulos das orelhas ou no septo nasal. Consiste em um 

bastonete de madeira com ponta afilada, provido de 

ornato em plumária nas cores azul, amarelo, vermelho, 

preto, e fio de algodão na cor preta.



061-09550 etnográfico Aerofone de palheta Bororo

Instrumento de sopro em semente marrom de forma 

oval, com três perfurações na parte frontal, uma na face 

superior e outra na face inferior.

061-09551 etnográfico Colar de sementes

Colar de fio de nylon envolto por sementes nas cores 

vermelh, preta, branca e marrom intercalados; 8 

escamas de pirarucu intercalados por sementes e 

espinho de ouriço.

061-09552 etnográfico Adorno indígena

Rolete ósseo de ave, cordéis de fibra vegetal, com 

plumária nas extremidades nas cores preta, rajada preta 

e branca, rajada marrom e preta, azul, amarelo, verde, 

branco.

061-09554 etnográfico Cerâmica Kadiweu

Prato fundo em cerâmica na tonalidade vermelha, 

circular, base plana, borda na tonalidade preta. face 

interior com decoração incisa de linhas onduladas, 

volutas e motivos geométricos nas cores, preto, bege e 

vermelho.

061-09555 etnográfico Cerâmica Kadiweu

Prato raso em cerâmica na tonalidade vermelha, 

circular, base plana, borda na tonalidade preta. Face 

interior com decoração incisa de volutas e motivos 

geométricos nas cores, preto, bege, rosa e vermelho.

061-09556 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula da Argentina, com amarelamento, marcas de 

dobras e escritas em caneta; Valor de 1 peso; anverso 

com efígie do Gral. Belgrano. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda Argentino valor um peso nº 31479- 

391-C ".

061-09557 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil,com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas.Cruzeiro.Segundo Livro 

Tombo:" Papel moeda nacional 10 cruzeiros valor 

recebido 096724 - Estampa 2A série 2095ª Efígie 

Vargas".



061-09558 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 500 cruzeiros; anverso 

com efígie do D. João VI.Cruzeiro. Segundo Livro 

Tombo:"papel moeda nacional 500 cruzeiros valor legal - 

nº 037-527- Estampa 1A série 1791ª ".

061-09559 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas.Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:" 5 Moedas nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio novo Padrão Monetário Valor cruzeiros- Efígie 

Getúlio Vargas.1945".

061-09560 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:" 5 Moedas nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio novo Padrão Monetário Valor cruzeiros- Efígie 

Getúlio Vargas.1945".

061-09561 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:" 5 Moedas nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio novo Padrão Monetário Valor cruzeiros- Efígie 

Getúlio Vargas.1945".

061-09562 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:" 5 Moedas nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio novo Padrão Monetário Valor cruzeiros- Efígie 

Getúlio Vargas.1945".



061-09563 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, oxidação e 

riscos; Reverso com valor de 10 centavos; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945). Segundo Livro 

Tombo:" 5 Moedas nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio novo Padrão Monetário Valor cruzeiros- Efígie 

Getúlio Vargas.1945".

061-09564 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, oxidação e 

riscosl;Reverso com valor de 10 centavos; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" 5 Moedas nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio novo Padrão Monetário Valor cruzeiros- Efígie 

Getúlio Vargas.1945".

061-09565 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946). Segundo Livro 

Tombo:" 5 Moedas nacionais de 10 centavos bronze 

alumínio novo Padrão Monetário Valor cruzeiros- Efígie 

Getúlio Vargas.1945".

061-09566 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidalção; Reverso 

com valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1943).

061-09567 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifácio - Cruzeiro(1947).

061-09568 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de 

conservação;Reverso com valor de 10 centavos; 

anverso com efígie de José Bonifácio - Cruzeiro(1948).

061-09569 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifácio - Cruzeiro(1949).



061-09570 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifácio - Cruzeiro(1948).

061-09571 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifácio - Cruzeiro(1951).

061-09572 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09573 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09574 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, oxidação e 

amassamento; Reverso com valor de 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09575 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09576 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09577 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09578 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 50 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Cruzeiro(1945).

061-09579 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 50 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Cruzeiro(1945).



061-09580 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09581 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09582 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09583 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09584 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944).

061-09585 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944).

061-09586 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944).

061-09587 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, oxidação e 

riscos; Reverso com valor de 50 centavos; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944).

061-09588 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, oxidação e 

riscos; Reverso com valor de 50 centavos; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944).

061-09589 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944).



061-09590 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e 

oxidaçãol;Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1944).

061-09591 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09592 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09593 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e perda 

de estrutura original; Reverso com valor de 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09594 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1943).

061-09595 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste; Reverso com valor de 

50 centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Cruzeiro(1946).

061-09596 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste,oxidação e 

amassamento; Reverso com valor de 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946).

061-09597 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste ,riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946).

061-09598 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com efígie do Almirante 

Tamandaré - Réis(1937).



061-09599 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1946).

061-09600 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígies de d.Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922).

061-09601 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígies de 

d.Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do 

centenário da independência.(1822-1922).

061-09602 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com efígies de 

d.Pedro I e Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do 

centenário da independência.(1822-1922).

061-09603 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste .Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígies de d.Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis comemorativa do centenário da 

independência.(1822-1922).

061-09604 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1954).

061-09605 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e risco; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro(1948).

061-09606 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e risos; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).



061-09607 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09608 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09609 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09610 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09611 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09612 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de 

conservação.Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09613 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1947).

061-09614 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09615 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1949).

061-09616 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 2 

cruzeiros; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1949).



061-09617 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940).

061-09618 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940).

061-09619 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1940).

061-09620 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940).

061-09621 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidades; Reverso com valor de 

200 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1938).

061-09622 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 200 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Réis(1938).

061-09623 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 300 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Réis(1940).

061-09624 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1940).

061-09625 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1940).

061-09626 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940).

061-09627 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis(1940).



061-09628 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1942).

061-09629 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 300 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Réis(1938).

061-09630 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 300 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Réis(1938).

061-09631 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com suijidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 400 réis; anverso com 

efígie de Getúlio Vargas - Réis(1940).

061-09632 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis(1940).

061-09633 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e riscos; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1942).

061-09634 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1938).

061-09635 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940). Segundo Livro Tombo: 

"Duas moedas nacional de 100 réis níquel efígie Getúlio 

Vargas 1947".

061-09636 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1940).Segundo Livro Tombo: 

"Duas moedas nacional de 100 réis níquel efígie Getúlio 

Vargas 1947".



061-09637 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09638 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09639 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09640 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09641 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).

061-09642 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).

061-09643 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).

061-09644 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com imagem do mapa do Brasil - 

Cruzeiro(1945).

061-09645 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09646 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).



061-09647 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09648 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09649 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09650 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09651 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, amassamento 

e oxidação; Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso 

com imagem do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09652 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09653 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).

061-09654 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1945).



061-09655 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1943).

061-09656 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1943).

061-09657 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1944).

061-09658 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1944).

061-09659 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1944).

061-09660 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade,oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1947).

061-09661 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade,oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1947).

061-09662 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro(1947).

061-09663 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1947).

061-09664 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).



061-09665 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade,oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09666 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09667 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09668 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09669 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09670 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09671 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09672 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro(1946).

061-09673 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1938).

061-09674 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis(1938).



061-09675 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09676 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09677 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09678 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09679 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09680 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09681 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09682 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09683 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).



061-09684 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09685 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09686 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1945).

061-09687 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).

061-09688 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).

061-09689 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).

061-09690 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).

061-09691 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1946).

061-09692 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09693 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1947).



061-09694 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09695 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09696 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste ; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09697 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09698 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste ; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09699 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09700 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro(1947).

061-09704 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).

061-09705 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).

061-09706 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1942).



061-09707 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1942).

061-09708 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro (1949).

061-09709 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro (1950).

061-09710 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro ( 1948).

061-09711 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1954).

061-09712 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1946).

061-09713 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1946).

061-09714 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1946).

061-09715 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1945).

061-09716 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1945).



061-09717 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1945).

061-09718 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1944).

061-09719 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09720 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09721 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09722 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09723 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09724 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09725 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).



061-09726 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945)

061-09727 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação, riscos e 

desgaste ;Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09728 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e manchas; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09729 numismática e medalhística Moeda Brasil

Placa circular em metal; valor facial: 50 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro

061-09730 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09731 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09732 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09733 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09734 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09735 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).



061-09736 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação, riscos e 

desgaste; Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie do presidente Dutra - Cruzeiro (1948).

061-09737 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1946).

061-09738 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-09739 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09740 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso valor de 50 centavos; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09741 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-09742 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com desgaste; Reverso com valor de 

50 centavos; anverso com efígie do Presidentesidente 

Dutra - Cruzeiro (1948).

061-09743 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1944).

061-09744 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1945).

061-09745 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do 

Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1946).



061-09746 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1946).

061-09747 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação, mas 

com desgaste e riscos; Reverso com valor de 50 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Cruzeiro (1946).

061-09748 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1948).

061-09749 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1948).

061-09750 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 50 

centavos; anverso com efígie do Presidentesidente 

Dutra - Cruzeiro (1948).

061-09751 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1948).

061-09752 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1948).

061-09753 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1949).

061-09754 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1949).



061-09755 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do 

Presidentesidente Dutra - Cruzeiro (1950).

061-09756 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-09757 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-09758 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-09759 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-09760 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-09761 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com imagem feminina 

ajoelhada - Réis (1927).

061-09762 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com imagem feminina 

ajoelhada - Réis (1924).

061-09763 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1924).

061-09764 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1924).



061-09765 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1928).

061-09766 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com imagem feminina 

ajoelhada - Réis (1925).

061-09767 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem feminina 

ajoelhada - Réis (1927).

061-09768 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto - Réis (1939).

061-09769 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto - Réis (1939).

061-09770 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie de Tobias Barreto 

- Réis (1939).

061-09771 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto - Réis (1939).

061-09772 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie de Tobias Barreto 

- Réis (1939).

061-09773 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto - Réis (1939).

061-09774 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto - Réis (1939).



061-09775 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com oxidação, sujidade e perda de 

estrutura original; Reverso com valor de 1.000 réis; 

anverso com efígie de Tobias Barreto - Réis (1939).

061-09776 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1.000 réis; anverso com efígie de Tobias Barreto 

- Réis (1939).

061-09777 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com suijidade e desgaste; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie de D.Pedro I e 

Epitácio Pessoa - Réis 1º Centenário da Independência 

(1822-1922).

061-09778 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade; Reverso com valor de 

200 réis; anverso com efígie do Barão de Mauá - Réis 

(1938).

061-09779 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie do Barão de 

Mauá - Réis (1937).

061-09780 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis (1901)

061-09781 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis (1901)

061-09782 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis (1901)

061-09783 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis (1901)

061-09784 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie da República - 

Réis (1901)



061-09785 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901)

061-09786 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 400 réis; anverso com efígie da Getúlio 

Vargas - Réis (1940).

061-09787 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-09788 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis (1938).

061-09790 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Palafita - 

Amazonas; Valor facial: 1,00; Cor amarelo, azul, verde, 

marrom. Franquia multipla de 02 selos - Série 

Habitaçoes no Brasil (O Homem e o meio).

061-09791 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Palafita - 

Amazonas; Valor facial: 1,00; Cor amarelo, azul, verde, 

marrom. Franquia multipla de 02 selos - Série 

Habitaçoes no Brasil (O Homem e o meio).

061-09792 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital; Imagem 

de mico leão de cara dourada; Valor facial: 1,00; 

Franquia mista de 02 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série Preservaçao da Natureza.

061-09793 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento; Imagem de flor orquídea; Valor facial: 

1,00; Franquia mista de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Preservaçao da Natureza.



061-09794 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital 

lançamento; Imagem do palácio do Itamaraty em 

Brasília. Valor facial: 1,00; Cor: azul, verde e vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Dia do 

Diplomata.

061-09795 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do palácio do 

Itamaraty em Brasília. Valor facial: 1,00; Cor: azul, verde 

e vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Diplomata.

061-09796 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento. Imagem de medalha e dois atletas Valor 

facial: 5,20; Cor: azul, dourado, verde e amarelo; 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Campeonato Internacional Militar de Atletismo - Rio de 

Janeiro.

061-09797 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

peixe Copeina Arnoldi - Piratanta; Valor Facial: 100; Cor 

verde, marrom, amarelo, azul, vermelho; Franquia 

mista de 6 selos da mesma série. Provido de Carimbo de 

porte - Série Peixes Brasileiros de Água doce.

061-09798 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

peixe Hyphessobrycon Innesi; Valor Facial: 100; Cor 

verde, marrom, amarelo, azul, vermelho; Franquia 

mista de 6 selos da mesma série. Provido de Carimbo de 

porte - Série Peixes Brasileiros de Água Doce.

061-09799 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

peixe Phochilodus Insignis - Jaraqui; Valor Facial: 100; 

Cor verde, marrom, amarelo, azul, vermelho, cinza; 

Franquia mista de 6 selos da mesma série. Provido de 

Carimbo de porte - Série Peixes Brasileiro.



061-09800 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

peixe Crenicichla Lepidota - Jacunda; Valor Facial: 100; 

Cor verde, marrom, amarelo, azul, vermelho; Franquia 

mista de 6 selos da mesma série. Provido de Carimbo de 

porte - Série Peixes Brasileiros de Água doce.

061-09801 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento; Imagem de mamulengo-cangaceiro; Valor 

facil: 1,00. Franquia mista. Provido de carimbo de porte - 

Série Teatro Popular no Brasil.

061-09802 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento; Imagem de mamulengo-menina; Valor 

facil: 1,30. Franquia mista. Provido de carimbo de porte - 

Série Teatro Popular no Brasil.

061-09803 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento; Imagem de mamulengo-5 tipos; Valor facil: 

1,60. Franquia mista. Provido de carimbo de porte - 

Série Teatro Popular no Brasil.

061-09804 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento. Imagem de alegoria de setas em 

progressão envolvendo figuras humanas; com valor de 

1,00; Cor branco sobre fundo azul; Provido de carimbo 

de porte - Homenagem ao SESC e ao SENAC.

061-09805 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento. Imagem de árvore maltratada; Valor facial: 

1,00; Cor marrom e verde sobre fundo cinza. Provido de 

carimbo de porte - Conservaçao do Meio Ambiente.



061-09806 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento; Imagem elétrons em torno do átomo; Valor 

facil: 5,20. Cor amarela, verde, preto; Franquia mista. 

Provido de carimbo de porte - 20ª Conferencia Geral da 

Agencia Internacional de Energia Atômica.

061-09807 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento; Imagem de metrô em túnel; Valor facil: 

1,60. Cor laranja, marrom; Franquia mista. Provido de 

carimbo de porte - Metrô de Sao Paulo.

061-09808 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto de edital de 

lançamento; Imagem de metrô em túnel; Valor facil: 

1,60. Cor laranja, marrom; Franquia mista. Provido de 

carimbo de porte - Metrô de Sao Paulo.

061-09809 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de metrô em túnel; 

Valor facial: 1,60; Cor laranja, marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Metrô de Sao Paulo.

061-09810 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de metrô em túnel; 

Valor facial: 1,60; Cor laranja, marrom. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Metrô de Sao Paulo.

061-09811 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem dos magos; Valor 

facial: 0,80; Cor verde, amarelo, vermelho, roxo, 

laranja, azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Natal.

061-09812 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - 

Canadá.



061-09813 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - 

Canadá.

061-09814 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - 

Canadá.

061-09815 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - 

Canadá.

061-09816 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - 

Canadá.

061-09817 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - 

Canadá.

061-09818 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem emblema da ECT; 

Valor Facial: 20 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Tipo Cifra.

061-09819 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - 

Canadá.

061-09820 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série 21º Jogos Olímpicos - 

Canadá.



061-09821 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tapete formado 

pela repetição do emblema da ECT; Valor facial: 5,00; 

Cor carmim, salmão. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Tipo Gravura.

061-09822 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de papai noel; Valor 

facial: 0,80; Cor azul, marrom, laranja, amarelo. 

Franquia isolada - Série Natal.

061-09829 documento sonoro Fita Cassete

Fita cassete Maxell LN, 90min, contendo a gravação da 

palestra de Abertura da Exposição Semana da Cidade no 

Museu Índia Vanuíre, no dia 19.10.1976; Provido de 

caixa.

061-09830 documento sonoro Fita Cassete

Fita cassete Maxell LN, 60min, contendo a gravação da 

palestra de João Alvarenga sobre as Cidades Médias; 

Provido de caixa.

061-09831 documento sonoro Fita Cassete

Fita cassete Maxell LN, 90min, contendo a gravação 

sobre a Semana da Pátria no Museu Índia Vanuíre, em 

1976; Provido de caixa.



061-09832 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas (Comissão 

Administrativa do Museu Índia Vanuíre) em interior de 

salão (prédio Marajoara). Ao centro , senhor de 

vestimenta religiosa ( Monsenhor Afonso Hafner), no 

lado direito mulher indígena (Índia Candire) de vestido, 

ao fundo a bandeira do estado de São Paulo e quadros 

na parede. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Comemoração 

da Inauguração do Museu H.P.Índia Vanuíre em 1967 

no prédio Edifício Marajoara, estando presentes os 

srs.Pio de Almeida, Oscar Elias Bueno, Mitsue Maeda, 

Elza Melhado, Luis de Souza Leão, Vinícius Stein 

Campos, Itamar Simões, José Antonio Pereira 

Ribeiro(Promel), Monsenhor Afonso Hafner, Nereirde 

Terezinha Celli Mendonça, Nair Ghedini, João Geraldo 

Iori, Nilo Cotuí e Candire".

061-09833 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de seis homens e três mulheres 

perfilados em interior de sala; Inauguração do Museu no 

dia 26/03/1968. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sra Mitsue 

Maeda, Nereide Terezinha Celli de Mendonça, João 

Geraldo Iori, r. Oscar Elias Bueno, Luis de Souza Leão, 

radialista Sergio Cunha, sra.Nair Ghedini, radialista 

Ronaldo Goy e sr. Vinícius Stein Campos".



061-09834 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas perfiladas, ao centro, 

mulher de óculos escuros e vestimenta clara (D. Nair 

Ghedini) e homem de terno claro (Sr. Vinicio Stein 

Campos) se cumprimentando, ao fundo imagem sacra e 

crucifixo em interior de sala; Inauguração do Museu 

Histórico Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Homenagem do Museu Índia Vanuíre oferecendo aos 

profs. Vinícius Stein Campos por ocasião do Título de 

"Cidadão Tupaense"em 25/08/1978. Estavam 

presentes na homenagem o sr. Luis de Souza Leão 

juntamente com sua esposa a sra. Nair Ghedine 

cumprimentando na ocasião o sr. prof. Vinícius Stein 

Campos, o sr. Ronaldo Goy e o locutor Sérgio Cunha, 

com o micronfone na mão".

061-09835 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Em primeiro plano faixa inaugural, ao 

fundo grupo de pessoas, ao centro homem de terno 

claro e gravata estampada (Vinicio Stein 

Campos),ladeado por homem de terno branco (Luiz de 

Souza Leão) e mulher de vestido claro e crachá (D. Nair 

Ghedini); No lado esquerdo homem de camisa branca 

segurando microfone e homem de terno escuro. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Presentes na inauguração do 

museu em 1967, o locutor José Rosa, sr.Promotor José 

Antonio Ribeiro, João Geraldo Iori, Vinicius Stein 

Campos, ao centro sr. Luis de Souza Leão, Nair Ghedini e 

Seiko K.Marques da folha do povo".



061-09836 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas sentadas em auditório 

em interior de Salão (Salão de Festas do Colégio Nossa 

Senhora Auxiliadora); No canto direito projetor sobre 

suporte com quatro pés, onde realizou-se o primeiro 

curso de museologia no dia 26/03/1968.

061-09837 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de homens perfilados em pé, ex-

combatentes da revolução de 32, após a homenagem 

que lhes foi prestada pela prefeitura; Comemoração 9 de 

Julho. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Em primeiro plano o sr. 

Pio de Almeida, Sebastião Verissimo, Luis de Souza 

Leão( fundador da cidade),juntamente com os ex-

combatentes os Srs. João Pedro da Silva, João Arantes, 

Benedito da Silva Leite e Christovan De Vita".

061-09838 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; À esquerda homem de terno escuro (Luiz 

de Souza Leão) segurando três microfones, ao centro 

três homens, dois deles de terno escuro; Ao fundo, 

edificação.Comemoração 9 de Julho.

061-09839 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao centro homem trajando terno escuro 

(Luiz de Souza Leão), segurando microfone; Ao seu lado 

homem de roupas claras segurando gravador, no canto 

direito gurpo de crianças perfiladas com faixas diagonais 

sobre o peito, alunos do centros cívicos l.



061-09840 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de oito homens perfilados em via 

pública, segurando ramalhete de flores; Comemoração 9 

de Julho.À direita, duas crianças.

061-09841 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas reunidas em via pública; 

Ao centro, poste com placa e bandeira; Comemoração 

do 9 de Julho.

061-09842 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Ao centro mulher segurando ramalhete de 

flores, ao fundo integrantes de fanfarra, em via pública; 

Comemoração ao 9 de Julho na Avenida Tamoios.

061-09843 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vitrine com exposição de armas e 

munição; Comemoração 9 de Julho.

061-09844 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas em via pública; No lado 

esquerdo ao fundo, homem de terno escuro e cabeça 

baixa (Sr. Vinicio Stein Campos), ao centro homem de 

terno escuro com lenço branco no bolso (Luiz de Souza 

Leão) diante de homem de camisa branca de costas 

segurando gravador, no lado direito o homem de camisa 

escura estampada(radialista Edson Joel) com microfone 

frente à boca.



061-09845 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas em via pública; Ao 

centro homem de perfil (Sr. Vinicio Stein Campos) diante 

de homem de terno escuro (Luiz de Souza Leão) ; Em 

primeiro plano homem de camisa branca de costas, no 

lado direito o homem de camisa estampada (radialista 

Edson Joel) segurando microfone; Dia da Cidade. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Comemoração do dia da cidade, 

no Solar Luis de Sopuza Leão , presentes o sr.Aderval 

Bolzani, Ramon Lopes, Vinícius Stein Campos, Luis de 

Souza Leão e o radialista Edson Joel".

061-09846 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de seis pessoas perfilados 

(comissão administrativa do Museu India Vanuire) na 

varanda (antigo prédio do museu - Edifício Marajoara); 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sr. Luis de Souza Leão, Nair 

Ghedini, Vinícius Steim Campos, Mitsue Maeda, sr. Pio 

de Almeira e sr. e Promotor José Antonio Pereira 

Ribeiro".

061-09847 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de oito pessoas perfiladas 

(comissão administrativa do Museu India Vanuire) na 

varanda do antigo prédio do museu - Edifício Marajoara; 

Dia da Cidade.

061-09848 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de pessoas sentadas em interior de 

salão (Solar Luiz de Souza Leão); No lado direito homem 

em pé com braço estendido; Dia da Cidade.



061-09849 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de cinco homens sentados em 

interior de salão (Solar Luiz de Souza Leão); No lado 

direito homem de terno e oculos escuros; Dia da Cidade.

061-09850 fotografia Não encontrada

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão ao 

centro de terno branco, no lado direito homem de terno 

segurando microfone, ao fundo dois homens, no lado 

esquerdo homem de terno e oculos escuro; Inauguração 

do Museu;

061-09851 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano, tres homens 

perfilados, Luiz de Souza Leão ladeado à esquerda por 

Ronaldo Goy de camisa branca e Francisco Moraes Pio 

de Almeida à direita de terno escuro. Dia da Cidade.

061-09852 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,com manchas e 

amarelamento. Imagem de cocares, rede, arcos e 

flechas indígenas em interior de sala; Museu Histórico 

Índia Vanuíre no antigo edifício Marajoara.

061-09853 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Móvel em madeira com objetos em cima; Ao fundo, 

nove quadros e um cartaz na parede em interior de sala. 

Vitrine com exposição de artefatos indígenas, sobre a 

vitrine artesanatos, na parede nove quadros e um 

cartaz; Museu Índia Vanuíre.

061-09854 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de vitrine com exposição de artefatos 

indígenas, ao fundo quadro na parede no interior de 

sala; Museu Índia Vanuíre.



061-09855 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; No 

interior de sala, imagem de vitrines e bandeiras ao 

fundo; Museu Índia Vanuíre.

061-09856 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, com borda serrilhada, em 

bom estado de conservação; Em primeiro plano faixa 

inaugural sendo desatada por homem (Sr. Vinicio Stein 

Campos) de terno claro, ao centro mulher de óculos 

escuro (D. Nair Ghedini) ,no lado direito homem de 

óculos e terno escuro (Sr. Oscar Elias Bueno) e ao seu 

lado homem segurando rádio e microfone.

061-09857 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano faixa inaugural; Ao 

centro homem com vestimenta religiosa (Mosenhor 

Afonso Hafner), no lado direito homem (Ronaldo Goy) de 

camisa branca segurando gravador e ao fundo mulher 

de óculos escuros (D. Nair Ghedini); Inauguração do 

Museu Índia Vanuíre.

061-09858 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Espaço com cocar presa a parede, urna funerária em 

suporte de metal, ao lado de entrada; Acima, quadro de 

mulher indígena (índia Vanuíre); Inauguração do Museu 

Histórico Índia Vanuíre.

061-09859 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Espaço com móvel em madeira com 

objetos e artesanatos indígenas; Na parede sete quadros 

em interior de sala; Museu Histórico Índia Vanuíre.



061-09860 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Duas mulheres olhando vitrine, duas mulheres ao fundo, 

e a direita homem (Profº Vinicio Stein Campos)em pé de 

perfil, ao fundo na parede quadro com diploma e 

Fotografia de vista áerea da cidade; Visita ao Museu 

Índia Vanuíre . Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Em 1967, na 

inauguração do museu no prédio Edifício Marajoara, 

estando presentes a sra.esposa do sr.prof.Vinícius Stein 

Campos, Mitsue Maeda, Maria de Lourdes Correa 

Manzano, diretora do museu, sr. Vinícius Stein Campos 

e a funcionária do museu sra. Zuleica".

061-09861 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Em 

primeiro plano mulher (D. Nair Ghedini) de roupas 

escuras e óculos escuros entregando estojo na cor azul 

ao homem (Profº Vinicio Stein Campos) de terno escuro, 

ao fundo homem de roupas claras; Homenagem ao 

Profº Vinicio Stein Campos.Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Homenagem na Câmara, ao sr. Vinícius Steim Campos, 

recebendo a placa em homenagem de sra.Nair Ghedini. 

Ao centro funcionário da câmara sr.Vitório".



061-09862 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três homens e três mulheres perfilados, ao fundo 

cocares indígenas na parede, ao centro peças índigenas 

de cerâmica; Visita ao Museu Índia Vanuíre pelo Profº 

Vinicio Stein Campos. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Abertura do 

museu em 1967 estando presentes os Srs. Vinícius 

Steins Campos e esposa, Luiz de Souza Leão, prof.Olavo 

e esposa e sra.Mitsue Maeda".

061-09863 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Seis mulheres e três homens perfilados em pé, ao fundo 

do lado direito ventilador, ao lado esquerdo bandeira do 

estado de São Paulo; Visita ao Museu Índia Vanuíre pelo 

Profº Vinicio Stein Campos. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Abertura do Museu em 1967, sra. Nereide Terezinha 

Celli de Mendonça, Mitsue Maeda, Elza Melhado, 

Vinicius Stein Campos e esposa, sra.esposa de sr.Olavo 

Batista Felh, diretor DACH e sr.Luis de Souza Leão".

061-09864 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Quatro mulheres e um homem perfilados e sentados; 

Reunião em 25.08.1978 dos membros do conselho 

administrativo do museu com o fundador Sr. Luiz de 

Souza Leão; Visita ao Museu Índia Vanuíre pelo Profº 

Vinicio Stein Campos. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Conselheiros do Museu H.P.Índia Vanuíre, sras. Elza 

Melhado, Mitsue Maeda, Profª Nereide, Nair Ghedini e 

o fundador Luis de Souza Leão".



061-09865 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem (Josmar Guandalini) vestindo terno cinza, ao 

lado homem com camisa quadriculada e casaco azul 

segurando gravador; Cerimônia em que foi dado o Título 

de cidadão Tupãense ao Prof. Vinicio Stein Campos. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Ao microfone o vereador Josmar 

Guandalini ladeado por Mauro de Avance; Ao fundo sr. 

Gentil Morábito".

061-09866 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

quatro mulheres e um homem diante de quadro com 

faixa inaugural, e mesa com copos; Ao fundo, quadro na 

parede; Luiz de Souza Leão, Mitsue Maeda, Nereide P. T 

Mendonça, Nair Ghedini, Elza Melhado; Cerimônia em 

que foi dado o Título de cidadão Tupãense ao Prof. 

Vinicius Steun Campos. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. 

Luis de Souza Leão, Mitsue Maeda, Nereide Terezinha 

Celli de Mendonça, Nair Ghedini e sra Elza Melhado na 

inauguração do Museu"



061-09867 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem de terno branco (Vereador Gentil Morálito) 

Presidente da Câmara, falando atrás de púlpito ladeado 

por dois homens , na abertura da sessão solene de 

outorga do título de cidadão Tupãense ao Prof. Vinicio 

Stein Campos; Cerimônia em que foi dado o Título de 

cidadão Tupãense. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Vereador 

Gentil Morábito ao centro, homenageando com o título 

de cidadão Tupãense o sr. Vinícius Stein Campos em 

25/08/1978, ladeado pelo radialista sr. Paulo José de 

Oliveirae Silva, com gravador nas mãos e sr. Genildo 

Dos Santos, comunicador da rádio Piratininga".

061-09868 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Oito homens, funcionários da Câmara Municipal de Tupã 

e vereadores, perfilados ,sentados em cadeiras; 

Cerimônia em que foi dado o Título de cidadão Tupãense 

ao Prof. Vinicio Stein Campos. Segundo a Gerente Geral 

do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Na 

entrega do Título de cidadão Tupaense ao 

sr.prof.Vinícius Stein Campos estavam presentes o 

sr.Dirceu Jacob, oão Bento de Oliveira, Paulo Reinaldo 

Tovo, Massuyuki Kawano, Gentil Morábito, Josmar 

Guandalini e sr.Ramon Lopes Martins".



061-09869 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, homem (Vereador Dr. Joaquim Ribeiro Porto) 

vestindo terno marrom atrás de púlpito, lendo o projeto 

e currículo do Prof. Vinicio Stein Campos e a lei que lhe 

concedeu o título de cidadão tupãense, ao lado de dois 

homens.

061-09870 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem (Luiz de Souza Leão) vestindo terno 

escuro, ao seu lado homem de casaco marrom 

segurando microfone; Ao fundo, bandeira do Brasil. 

Momento em que Luiz de Souza Leão anuncia a 

construção do Museu; Cerimônia em que foi dado o 

Título de cidadão Tupãense. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Homenagem pela Câmara Municipal de Tupã ao prof. 

Vinícius Stein Campos, com o Título de "Cidadão 

Tupaense em 25/08/1978, estando presentes o locutor 

Paulo José entrevistando o sr. Luis de Souza Leão, onde 

se vê o vereador Ramon Lopes Martins, funcionário da 

câmara Vitório e o locutor Genildo dos Santos".

061-09871 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação. No 

canto esquerdo, homem usando paletó na tonalidade 

preta a frente de mesa com toalha na tonalidade branca, 

auditório com grupo de pessoas; Prof. Vinícius em 

palestra sobre Duque de Caxias - Salão Nobre da escola 

Vanuíre.

061-09872 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em espaçointerno (auditório 

da E.E. Índia Vanuire), ao centro homem de bigode e 

terno claro sentado.



061-09873 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de dois homens e uma mulher perfilados em 

pé, olhando para Fotografias fixadas em suportes de 

madeira. Ao fundo, quadro na parede.

061-09874 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação. 

Imagem de homem de óculos ( Prof Olavo) ao lado de 

mulher e homem de terno na cor clara com lenço branco 

no bolso (Luiz de Souza Leão) olhando para Fotografias 

fixadas em suportes de madeira, ao fundo quadro com 

retratos masculinos fixados a parede.

061-09875 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem (Prof Vinicio Stein Campos) debruçado em 

mesa, com caneta na mão, assinando o livro de visitas 

do Museu, trajando terno escuro; Sobre a mesa uma 

bandeira nas cores branco, azul, com imagem de 

índio,do município de Tupã.

061-09876 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem (Prof Vinicio Stein Campos) de perfil diante de 

máscara indígena sobre suporte em madeira com 

mulher seu lado a professora e funcionária Maria de 

Lourdes Corrêa Manzano.

061-09877 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Mulher (esposa do Prof Vinicio Stein Campos)debruçada 

em mesa de madeira com livro aberto, assinando o 

"livro de visitas do museu" e ao seu lado mulher com 

casaco na cor marrom (esposa do Prof Olavo), ao fundo 

Fotografias fixadas em suporte de madeira.



061-09878 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Três homens e três mulheres perfilados em pé ao redor 

de vitrine. Ao fundo um cartaz preso a parede, entre 

duas entradas.

061-09879 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Mulher debruçada em mesa de madeira (esposa do Prof 

Olavo) assinando o livro de visitas do museu,ladeada 

por homem em pé (engenheiro Luiz Antonio Ocsi) com 

braços cruzados e homem de paletó escuro com gravata 

com bolinhas (Prof Vinicio Stein Campos); Ao fundo, 

fotografia fixadas em suporte de madeira e retrados 

masculinos em parede(prefeitos).

061-09880 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem de casaco marrom (Prof Vinicio Stein Campos), 

segurando caixa cilíndrica vermelha, diante de homem 

segurando gravador (radialista Francisco de Assis) após 

ter recebido o título de cidadão Tupãense.Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Sr. Francisco de Assis, radialista, 

entrevistando sr. Vinícius Steim Campos na homenagem 

recebida como cidadão Tupaense em 25/08/1978".

061-09881 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem (Prof Vinicio Stein Campos) sentado atrás de 

mesa com toalha branca, em cima da mesa canudo na 

cor vermelha, ao fundo quadro negro.



061-09882 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem (Prof Vinicio Stein Campos) em pé, vestindo 

terno na cor escura e gravata, segurando estojo na cor 

azul, atrás de mesa com flores. Ao fundo quadro negro 

com quadro com imagem de homem e faixa nas cores 

verde e amarelo.

061-09883 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em auditório, ao centro, 

mulher de óculos,usando vestido na cor dourado.

061-09884 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas no canto inferior 

esquerdo; Grupo de pessoas sentadas em auditório, no 

canto esquerdo homem usando terno listrado e gravata 

na cor vermelho (Prefeito de Tupã Carlos Eduardo 

Abarca e Messas).

061-09885 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas; Sete homens 

perfilados, em pé. Ao centro, homem de terno na cor 

escura (fundador da cidade de Tupã-Luiz de Souza Leão). 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Homenagem ao sr.prof.Vinícius 

Steim Campos como cidadão Tupaense em 25/08/1978. 

Presentes na homenagem os srs. Dirceu Jacob, Wilson 

Peres, sr.Luis de Souza Leão, Paulo Tovo, 

........................, João Bento e sr. Vitório( funcionário 

da Câmara)".

061-09886 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em área interna.



061-09887 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas; Homem (prof. Vinicio 

Stein Campos) vestindo terno escuro recebendo 

cumprimento de homem ( o vereador Josmar 

Guandalini) vestindo terno cinza.Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Vereador Josmar Guandalini cumprimentando 

o homenageado sr.prof.Vinícius Steim Campos".

061-09888 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas; Ao centro , homem 

(prof.Vinicio Stein Campos) recebendo caixa cilíndrica 

vermelha de homem (o vereador Josmar Guandalini) 

vestindo terno cinza.

061-09889 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cinco homens e duas mulheres em pé, perfilados. Ao 

centro, homem (Prof.Vinicio Steim Campos) de terno na 

cor escura com a mão no bolso. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Em homenagem ao sr.prof. Vinícius Steim 

Campos na ocasião recebendo o Título de "Cidadão 

Tupaense", presentes os Srs. Olavo Batista Filho, diretor 

DACH, Luis Antonio Penteado, o homenageado sr. 

Vinícius Steim Campos, Sra.Nair Ghedini, sr. Massuyuki 

Kawano, o vereador José Paulo Mathias, profªNereide, 

sra.Elza Melhado e sr. Fuad Sabongi".



061-09890 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, sentadas na primeira fila duas mulheres 

com arranjos de flores nas mãos ladeadas por um 

homem e uma mulher. Da esquerda para direita: 

sra.Conselheira e historiadora do Museu Nereide 

Terezinha Céli de Mendonça, sra.Mitsue Maeda com 

arranjo de flores na mão, sra.Elza Melhado e esposo 

Sr.Sabongi.

061-09891 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em auditório; Ao centro, 

homem sentado com vestimenta militar e no canto 

direito, mulher usando vestido vermelho.

061-09892 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em auditório, ao centro, 

homem segurando quepe com vestimenta militar.

061-09893 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas; Homem de óculos 

debruçado sobre mesa de madeira com livro, caneta e 

gravador; Ao lado de mulher e homem em pé. Segundo 

a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Em 1969, no Museu Histórico e 

Pedagógico Índia Vanuíre estavam assinando o livro de 

presença o sr.prof.Olavo Bastista Filho e esposa, e o sr. 

engenheiro Luis Antonio P.Ocsi".



061-09894 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Três mulheres e três homens perfilados e sentados. Ao 

fundo piano e ventilador. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" À 

esquerda esposa do sr.prof.Vinícius Stein Campos, Nair 

Ghedini, esposa do sr.prof.Olavo Batista, diretor da 

DACH, sr. Luiz Penteado e sr.Luis de Souza Leão 

(fundador da cidade)na homenagem ao prof.Vinícius 

como cidadão Tupaense".

061-09895 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro , homem ( Vinicio Stein Campos)vestindo terno 

escuro, segurando caixa de forma cilíndrica, ladeado por 

dois gravadores e três homens. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" O sr.prof. Vinícius Stein Campos falando aos 

srs. radialista Paulo José de Oliveira e Silva, sr.Genildo 

dos Santos e Francisco de Assis no dia 25/08/1978 na 

sua homenagem quando recebeu o título de cidadão 

Tupaense".



061-09896 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com marcas de dobras, 

em bom estado de conservação; Grupo de homens em 

pé, ao centro homem inclinado cumprimentando duas 

crianças, no canto direito mulher com trajes religiosos; 

Lançamento da pedra fundamental da construção do 

prédio da Escola Normal N.S. Auxiliadora com o prefeito. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Lançamento da Pedra 

Fundamental do novo prédio do Colégio 

N.Sra.Auxiliadora, planta esta feita pela diretora do 

Colégio a Engenheira Irmã Ângela Vitali, onde as alunas 

Carminha Machado e Dina Bollo oferecem um mimo ao 

prefeito da época Sr.José Lemes Soares, na presença de 

autoridades, como dr.Fábio Liserre, Dr.Oscar Vitolo, 

Dr.Altino Junqueira, Sr.Francisco Moraes Pio de 

Almeida, Sr.Pugliesi( C Federal), Sr.Luiz de Souza Leão, 

Sra. Nair Ghedine, Sr.Bispo da Diocese de Marília 

D.Hugo Bressane de Araújo, Sr.Ivo Spinardi, Sr.Abud 

Gantus e outros".

061-09897 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Grupo de 

pessoas, ao centro o padre Renato Ziggiototi a Sra. 

Maria Bollo de vestido listrado segurando um guarda-

chuva, ao lado a Irmã Ernestina Terzi e a Irmã Adélia 

Maluf juntamente com alunas do colégio".



061-09898 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

marcas de dobras e perda de papel; Colada em papel 

com descrição datilografada. Vista aérea de cidade 

(Tupã), ao centro Praça (Praça da Bandeira), o edificação 

(Cine Tupã), no lado esquerdo edificação (Grande Hotel 

Tamoios).

061-09899 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas perfilados em via 

pública. Em primeiro plano, criança segurando escudo, e 

faixa com os dizeres "Casa da criança - participação da 

comemoração"; Casa da Criança na Comemoração do 

dia do Índio em Tupã.

061-09900 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Três garotos vestindo indumentária 

indígena em via pública, dois deles carregando um 

estandarte com os dizeres "Serviço Social da Industria - 

SESI, Confederação Nacional da Industria, em Tupã.

061-09901 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de crianças vestindo indumentária 

indígena, pulando hastes de bambu em via pública; 

Aspecto da Dança do Bambu.

061-09902 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de crianças vestindo indumentária 

indígena, pulando hastes de bambu paralelas; Três 

crianças de braços erguidos e quatro agachados em via 

pública; Aspecto da Dança do Bambu.



061-09903 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Desfile em via pública; Grupo de pessoas 

perfilados em via pública segurando instrumentos 

musicais; Fanfarra do Colégio Comercial "Buarque de 

Macedo" Iniciando a Comemoração do "Dia do Índio" na 

Avenida Tamoios.

061-09904 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de três figuras masculinas, de 

costas, sobre carro alegórico ladeada por pessoas com 

fantasias indígenas; Colégio Comercial Conselheiro 

"Buarque de Macedo" . Carro alegórico e alunos em 

desfile.

061-09905 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Homem amarrado em tronco de madeira 

diante de três homens vestindo indumentária 

indígena;Dramatização: Colégio Comercial Conselheiro 

Buarque de Macedo.

061-09906 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Três homens vestindo indumentária 

indígena, dois de pé e um sentado; Ao fundo, à 

esquerda fumaça; Colégio Comercial Conselheiro 

"Buarque de Macedo" Dramatização.

061-09907 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Homem apontando espingarda para o alto 

ao lado de mulher sobre alegoria; Colégio Comercial e 

Escola Normal "Artur Fernandes".

061-09908 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Mulher vestindo indumentária indígena ao 

lado de homem vestindo camisa estampada sobre 

alegoria; O Indígena na Formação do Homem Brasileiro.



061-09909 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Mulher vestindo indumentária indígena ao 

lado de homem sobre carro alegorico; Ao fundo painel 

com inscrição" prada""O Indígena na Formação do 

Homem Brasileiro".

061-09910 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de crianças vestindo indumentária 

indígena perfiladas segurando pedaços de bambu em 

via pública; Colégio Comercial e Escola Normal "Artur 

Fernandes".

061-09911 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de crianças vestindo indumentária 

indígena perfiladas em via pública; Colégio Comercial 

"Artur Fernandes".

061-09912 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior direito; Grupo de pessoas vestindo indumentária 

indígena em via pública, parte sentadas em roda ao 

chão e parte de pé.

061-09913 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Quatro crianças vestindo indumentária 

indígena diante de reprodução de oca; Alunos da Vila 

São Paulo no carro alegórico em desfile em via pública.

061-09914 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de pessoas vestindo indumentária 

indígena de mãos dadas, ao centro trator, no lado direito 

placa circular "VILA SÃO PAULO TUPÃ"; Grupo Escolar 

Ginásio de Vila São Paulo.



061-09915 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de crianças vestindo indumentária 

indígena perfiladas com as mãos para cima; Aspecto de 

uma das danças indígenas do Grupo Escolar Ginásio de 

Vila São Paulo.

061-09916 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Oito pessoas vestindo indumentária 

indígena sentadas ladeadas por grupo de pessoas de pé; 

Colégio Estadual de Vila Abarca.

061-09917 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Sete mulheres vestindo indumentária 

indígena em roda de mãos dadas em via pública; Colégio 

Estadual de Vila Abarca.

061-09918 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estaddo de 

conservação; Quatro homens vestindo indumentária 

indígena com instrumentos musicais nas mãos, dois em 

pé e dois sentados na traseira de um carro em via 

pública; Colégio Estadual de Vila Abarca.

061-09919 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco quadros, em bom estado 

de conservação; Imagens de objetos indígenas (licocós), 

plumária e quadro de mulher indígena(índia Vanuíre)em 

exposição ; Exposição do Instituto Estadual de Educação 

India Vanuire.

061-09920 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia colorida, com manchas amareladas nas 

bordas e avermelhada no centro; Grupo de crianças 

sentadas em circulo em interior de salão(ginásio de 

espostes), ao fundo duas ocas; Dramatização da lenda 

da mandioca, Escola SESI.



061-09927 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Móvel de madeira, sobre o móvel, no lado 

esquerdo escultura de homem (São Pedro), acima 

bandeira do Brasil, ao centro crucifixo, no lado direito 

bandeira do estado de S.P. (Espaço expositivo do museu 

India Vanuire no prédio Marajoara).

061-09928 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagens de objetos indígenas pendurados 

em parede; Espaço expositivo do museu India Vanuire 

no prédio Marajoara, na parede colares, ao centro 

chocalhos, no lado direito remo espatular, no lado 

esquerdo lanças; Dia da cidade.

061-09929 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de objetos indígenas expostos; 

Espaço expositivo do museu India Vanuire no prédio 

Marajoara, na parede colares, ao centro chocalhos, no 

lado direito remo espatular, no lado esquerdo lanças; Dia 

da cidade.

061-09930 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Grupo de pessoas visitando a sede do 

antigo Museu; Exposição do Museu no Dia da Cidade. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Grupo de visitantes em visita ao 

Museu instalado na época no 3º Pavimento do Edifício 

Marajoara, onde se vê a professora (Ana Bassan) de 

blusa escura, o locutor Sérgio Cunha ao centro, a 

historiadora Mília Tupes ao lado da sra.Conselheira e 

historiadora do Nereide Terezinha Céli de Mendonça".



061-09931 fotografia Fotografia Preto e Branco

[Espaço expositivo do museu 

India Vanuire no prédio 

Marajoara]

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem panorâmica de Espaço expositivo 

do museu India Vanuire no prédio Marajoara; Em 

primeiro plano cerâmica índigena (Kokron), no lado 

esquerdo grupo de pessoas, máscara indigena em 

cavalete, ao centro armário; Dia da cidade.

061-09932 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem panorâmica de espaço 

expositivo; Museu India Vanuire no prédio Marajoara; 

Ao fundo imagem de móvel de madeira; sobre o móvel, 

escultura de homem (São Pedro), acima bandeira do 

Brasil, crucifixo, bandeira do estado de São Paulo, no 

lado direito duas vitrines, acima 4 quadros na parede e 4 

sobre as vitrinas.

061-09933 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Colares e saia indígenas presos à parede, 

acima quadro com leque Plumária.

061-09934 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de urna funerária coberta com 

tela, em suporte de metal com duas folhas brancas 

sobre tela; Aspecto interno do antigo museu Índia 

Vanuíre.

061-09939 equipamento industrializado Torrador de café

Torrador de café em metal, manual. Corpo principal em 

formato cilíndrico, com abertura e tampa deslizante. 

Extremidades com haste em metal.

061-10004 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros (1945).



061-10005 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Floriano Peixoto - Réis (1939).

061-10006 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Réis (1959).

061-10007 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura de 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1945).

061-10008 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-10009 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Oswaldo Cruz - Réis (1936).

061-10010 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com brasão 

da República - Cruzeiros (1957).

061-10011 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com brasão 

da República - Cruzeiros (1960).

061-10012 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros (1943).

061-10013 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Duque de Caxias - Réis (1938). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda nacional de 2000 réis - bronze aluminio - 

ef.Caxias - 1936".



061-10014 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Duque de Caxias - Réis (1938). Segundo Livro Tombo:" 

Moeda nacional de 2000 réis 1938 - bronze aluminio - 

ef.Floriano Peixoto".

061-10015 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 cruzeiros; anverso com figura do mapa do 

Brasil - Cruzeiros (1965).

061-10016 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com figura 

do mapa do Brasil - Cruzeiros (1965).

061-10017 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com brasão da 

República - Réis (1901).

061-10018 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com figura 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-10019 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-10020 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1940).

061-10021 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura de 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1946).

061-10022 numismática e medalhística Moeda do Bolívia

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 peso boliviano; anverso com 

paisagem típica (1969).



061-10023 numismática e medalhística Moeda do México

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 5 centavos; anverso com figura zoomórfica 

(1960).

061-10024 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie de Caxias - Réis 

(1936).

061-10025 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Caxias - Réis (1938).

061-10026 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie de Caxias - Réis 

(1938).

061-10027 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reversso com valor de 1000 réis; anverso com figura 

feminina ajoelhada - Réis (1924).

061-10028 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com figura feminina 

ajoelhada - Réis (1924).

061-10029 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Cruzeiros (1960).

061-10030 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da República - 

Cruzeiros (1960).

061-10031 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da República - 

Cruzeiros (1960).

061-10032 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da 

República - Cruzeiros (1961).

061-10033 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 2 cruzeiros; anverso com brasão da 

República - Cruzeiros (1960).



061-10034 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com brasão da República - 

Cruzeiros (1959).

061-10035 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiros (1947).

061-10036 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com brasão 

da República - Cruzeiros (1956).

061-10037 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiros (1969).

061-10038 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiros (1970).

061-10163 maquinário e utensílios Instrumento de serralheria

Manivela em ferro, extremidade proximal com base em 

madeira côncava, haste em ferro, empunhadura em 

madeira, extremidade distal com fenda para encaixe de 

peça, conjunto com ferramenta em ferro, formato 

campanular, provida de lâmina vertical fixada por dois 

parafusos,extremidade superior com terminação de 

haste quadrangular.

061-10164 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e brancoem bom estado de 

conservação, colada sobre papelão; Imagem de fachada 

de edificação (Hospital e Maternidade São Pedro, Casa 

da Criança), no dia de sua inauguração em 24 de agosto 

de 1947, onde se vê um grupo de adultos e crianças.

061-10165 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita a caneta azul 

e material aderido; Grupo de pessoas reunidas à frente 

de edificação com inscrição do lado esquerdo "Posto de 

Puericultura".



061-10166 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

escrita, colada sobre papelão; Grupo de pessoas 

reunidas à frente de edificação com inscrição " Hospital e 

Maternidade São Pedro"; homem de óculos à esquerda 

da foto.

061-10167 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

sujidade, escrita e colada sobre papelão; Imagem de 

porta de edificação (Porta de entrada do Hospital e 

Maternidade São Pedro), com inscrição" Hospital e 

Maternidade São Pedro).

061-10168 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita, 

amarelamento e colada sobre papelão; Grupo de 

pessoas reunidas à frente de edificação (hospital e 

Maternidade São Pedro).

061-10169 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

escrita e colada sobre papelão; Vista panorâmica de 

edificações de fachada branca.

061-10170 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento, 

escrita e colada sobre papelão; Em primeiro plano, 

menino ladeado por pessoas em frente a edificação 

(Hospital e Maternidade São Pedro).

061-10171 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com manchas, escrita, 

amarelamento e colada sobre papelão. Ao centro, 

mulher de branco ao lado de homem vestido de papai 

noel.

061-10172 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de fachada de edificação(Posto 

Cacique), vista frontal, no lado direito grupo de pessoas 

em pé, no lado esquerdo ônibus estacionado dentro de 

garagem ; Aspecto interno da Agência Chevrolet.



061-10173 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com amarelamento. 

Imagem interior com longo balcão de madeira ao fundo, 

e cincos pessoas sentadas atrás do balcão. Em primeiro 

plano no lado esquerdo um pneu e do lado direito uma 

planta; Aspecto interno da Agência Chevrolet.

061-10174 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas 

em bom estado de conservação; Imagem de fachada de 

edificação (Posto Cacique) com caminhão estacionado a 

frente, na porta do caminhão emblema de estrela; 

Aspecto interno da Agência Chevrolet. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:"Posto Cacique, primeiro posto construído 

em Tupã pelo fubndador Luiz de Souza Leão, 

denominado "Posto Cacique", que se encontrava na 

avenida Tamoios esquina com rua Aimorés, atendendo 

e abastecendo ônibus,carros e caminhões de toda a 

região. O edifício foi destruído e hoje em seu lugar está o 

Banco do Brasil".

061-10175 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de fachada de edificação com 

inscrição" Agência Chevrolet", vista diagonal; No canto 

direito, metade frontal de caminhão; Fachada da 

Agência Chevrolet. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:"Agência 

Chevrolet pertencente a Sr.Luiz de Souza Leão, onde 

também possuía ônibus de sua propriedade da marca 

Chevrolet, que fazia toda a Alta Paulista."



061-10176 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas 

em bom estado de conservação; Imagem lateral de 

ônibus da chevrolet diante de edificação com a inscrição 

"VIAÇÃO ALTA PAULISTA LTDA", na lateral direita grupo 

de pessoas.

061-10177 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem interior, em primeiro plano pilha 

de latas no lado direito sobre de balcão em madeira, ao 

fundo vitrina no lado esquerdo, ao centro quatro arranjos 

fitomorfos; Aspecto interno da Agência Chevrolet.

061-10178 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de ônibus da chevrolet 

estacionado em frente a edificação (Agência Chevrolet).

061-10179 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de ônibus da chevrolet com as 

inscrições "IACRI - PARAPUÃ - O.CRUZ - LUCELIA - 

ADAMANTINA", na lateral, estacionado em frente a 

edificação (Agência Chevrolet). Segundo a Gerente Geral 

do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:"Agência chevrolet pertencente ao Sr. Luiz de 

Souza Leão, fundador da cidade, onde se vê a frente da 

agência, um ônibus da marca chevrolet 30, linha 

pertencente ao sr. Luiz de Souza leão, que fazia toda a 

Alta Paulista, passando por Iacri, Parapuã, Osvaldo Cruz, 

Lucélia e Adamantina, cidades da região.'

061-10180 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de ônibus da chevrolet com as 

inscrições "RINOPOLIS - PIACATU - BILAC", na lateral, 

estacionado em frente a edificação com inscrição"Souza 

Leão & Cia"(Agência Chevrolet).



061-10181 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de ônibus da chevrolet com as 

inscrições "BIRIGUI - TUPAN - BILAC - PIACATU - 

RINOPOLIS", na lateral, estacionado em frente a 

edificação com inscrição"oficina" (Agência Chevrolet).

061-10182 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de fachada de edificação (Posto 

Cacique) vista frontal, no lado direito grupo de pessoas 

em pé, no lado esquerdo ônibus estacionado dentro de 

garagem ; 

061-10183 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de fila de quatros ônibus da 

chevrolet estacionados em frente a edificação (Agência 

Chevrolet).

061-10184 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

colada sobre papelão, em bom estado de conservação; 

Imagem do interior de ônibus, com fileira de assentos.

061-10186 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de Carnaval na cidade de Tupã 

com pessoas e carro alegórico com dois cisne. 

Colaboração de Botucatú Cisne. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Como o carnaval em Tupã na década de 50 e 

60 era tido como um dos melhores, havia a participação 

e colaboração de outras cidades, aqui o carro alegórico 

representando um cisne, oferecido como colaboração da 

cidade de Botucatu, ao carnaval de Tupã".



061-10187 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de Carnaval na cidade de Tupã 

com carro alegórico. Galeça do Tupã Tenis Clube. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Universitários que faziam parte 

do Tupã Tenis Clubeelaboraram uma carruagem estilo 

galeça, para o carnaval Tupaense".

061-10188 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de Carnaval na cidade de Tupã 

com carro alegórico em forma de peixe. Carro do Tupã 

Baseball Clube. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Como a colônia 

oriental é muito expressiva em Tupã, o baseboll clube 

elaborou um carro alegórico representando Baseboll 

Clube, para o desfile de rua representado através de um 

peixe, onde as orientais do clube se apresentaram com 

roupa de sereia sobre ele".

061-10189 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de Carnaval na cidade de Tupã 

com carro alegórico zoomorfo do Clube Aeromodelismo 

Tupã. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Carro alegórico 

apresentado no carnaval de rua de Tupã elaborado pelo 

grupo do clube de Aeromodelismo de Tupã".

061-10190 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e 

datilografada. Quatro mulheres com vestimentas de 

marinheiro em cima de carro alegórico; Imagem de 

Carnaval na cidade de Tupã do carro alegórico da 

C.O.C.A.



061-10191 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com datilografada e 

escrita; Imagem de homem de bigode e chapéu diante 

de Carro alegórico em forma de zeppelin, do Aéro Clube 

em via pública na cidade de Tupã.

061-10192 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e 

datilografada; imagem de pessoas com fantasias 

índigenas em carro alegórico do E.C. Marajoara em 

desfile no carnaval na cidade de Tupã.

061-10193 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e 

datilografada; Imagem de homem com roupa 

carnavalesca de rei momo, sob carro alegórico em 

Carnaval na cidade de Tupã.

061-10194 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e 

datilografada; Imagem de duas mulheres sobre carro 

alegórico do Tupã Tenis Clube, em via pública, no 

Carnaval na cidade de Tupã.

061-10195 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e 

datilografada; Imagem de pessoas fantasiadas em carro 

alegórico com motivo holandês do Móveis de Martin,em 

via pública no Carnaval na cidade de Tupã.

061-10196 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escerita e 

datilografada; Iimagem de três mulheres sobre carro 

alegórico do Tupã Tenis clube,em via pública, no 

Carnaval da cidade de Tupã.

061-10197 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco imagem de Carnaval na 

cidade de Tupã com pessoas e carro alegórico com 

violão e pandeiros. Colaboração de Lins 'Samba'

061-10198 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita. Imagem de 

mulheres representando as rainhas e princesas em carro 

alegórico no Carnaval na cidade de Tupã do Tupã Tenis 

Clube.



061-10199 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita. Imagem de 

carro alegórico do Carnaval na cidade de Tupã com 

pessoas representando "Reuniões Políticas" do E.C. 

Marajoara.

061-10200 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de Carnaval na cidade de Tupã 

com pessoas, sendo em primeiro plano quatro pessoas 

perfiladas e abraçadas em interior de salão. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Baile de Carnaval onde se vê o prefeito 

na época, sr. Írio Spinard e esposa, como também 

dr.Ubaldino (dentista) e sua esposa Dalva Martines, filha 

do professor Altino Martines, no Yupã Tênis Clube na 

década de 50".

061-10202 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita; Imagem 

panorâmica de multidão em campo aberto. visão 

panorâmica de aeroporto.

061-10203 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita. Vista 

panorâmica de multidão em campo aberto. Ao fundo 

aviões. Vista do aeroporto.

061-10204 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Borda serrilhada. Grupo de pessoas reunidas em 

descampado, a.o fundo, carros estacionados.

061-10205 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo e escrita; 

Fachada de edificação. Aeroporto municipal de Tupã.

061-10206 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo e escrita; 

Três ônibus estacionados , pessoas em via pública. 

Rodoviária de Tupã.



061-10207 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo e escrita. 

Imagem de ônibus ao centro. À esquerda, grupo de 

pessoas diante edificação. Ao centro ônibus com 

inscrição "Tupan Anapólis"; Rodoviária de Tupã.

061-10208 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo e escrita. 

Vista panorâmica de edificação religiosa, fachada de 

igreja( N.S.Auxiliadora) e monumento à direita; Praça 

D.Bosco em Tupã.

061-10209 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita e carimbo. 

Visão panorâmica de via pública (Rua Aimorés).

061-10210 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas 

em bom estado de conservação. Imagem de via pública 

com edificações e canteiro central com árvores; Avenida 

Tamoios.

061-10211 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. vista aérea de cidade, em 

primeiro plano edificação de fachada branca.

061-10212 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Desfile de homens portando 

tambores em via pública com grupo de pessoas 

assistindo.

061-10213 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Veículo carregando brasão da 

república em desfile em via pública.



061-10214 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. imagem de mulheres 

uniformizadas em via pública, a frente uma portando 

bandeira.

061-10215 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Imagem de grupo de pessoas 

perfilados em via pública, ladeados por grupo de 

pessoas. Em primeiro plano, jipe militar carregando o 

brasão da república.

061-10216 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Imagem de homens em trajes 

militares perfilados com instrumentos musicais, no lado 

esquerdo em edifício uma placa "A COPACABANA 

DISCOS".

061-10217 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Imagens de homens perfilados 

ladeados por grupo de pessoas em via pública com 

uniformes militares e instrumentos musicais.

061-10218 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Em primeiro plano crianças em 

via pública com vestimentas na cor branco ladeados por 

grupo de pessoas.



061-10219 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Imagem motocicletas em via 

pública e grupo de pessoas perfiladas assistindo.

061-10220 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Grupo de pessoas perfiladas 

carregando placas com os dizeres "Parabéns Tupã" em 

via pública.

061-10221 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Grupo de pessoas perfiladas 

vestindo camisas brancas e calças pretas em via 

pública.Ao fundo edificações.

061-10222 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Em via pública, tres pessoas 

vestindo indumentária indígena segurando bolas sobre 

veículo.

061-10223 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Grupo de pessoas em via 

pública. No canto esquerdo da foto duas garotas 

carregando estandarte com os dizeres: "Vila Abarca 

Tupã".

061-10224 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Quatro crianças vestidas de 

coelho sentadas em torno de alegoria representando 

Ovo de Páscoa.



061-10225 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Grupo de pessoas em via 

pública com instrumento musical nas mãos.

061-10226 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Em primeiro plano duas pessoas 

carregando faixa em tecido e ao fundo homem vestindo 

indumentária indígena sobre alegoria.

061-10227 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Veículo de trabalho (trator) à 

frente de alegoria em formato de coroa em via pública.

061-10228 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Mulher vestindo indumentária 

indígena de pé ao lado de alegoria em via pública.

061-10229 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Mulheres perfiladas vestindo 

saias estampadas em via pública.

061-10230 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

carimbo no canto inferior direito, escrita e em bom 

estado de conservação. Grupo de pessoas perfiladas em 

via pública, segurando instrumento musical. Ao fundo à 

esquerda fachada inscrito " Casas Buri".



061-10231 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo. Imagem de grupo de pessoas 

perfiladas segurando instrumento musical em via 

pública, quatro filas, instumentos de percussão à frente.

061-10232 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de pessoas perfiladas em via 

pública; Á esquerda banca de venda de livros espíritas.

061-10233 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escita e carimbo; Grupo de pessoas perfiladas 

carregando instrumentos musicais em via pública. Folia 

de Reis.

061-10234 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

com escrita e carimbo; Em primeiro plano quatro 

pessoas carregando faixa em tecido com os dizeres" 

Centro Cívico Estudantil Índia Vanuíre", em via pública.

061-10235 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escita e carimbo; Grupo de garotos vestindo camisetas e 

calças brancas perfilados carregando bandeiras em via 

pública.

061-10235 fotografia

Fotografia em preto e branco desfile em via pública; 

banda musical

061-10236 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de pessoas perfiladas vestindo 

camisas ,bonés e calças brancas usando faixa em duas 

cores em via pública.

061-10237 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de pessoas sobre bicicleta em 

via pública.



061-10238 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Pessoas carregando bandeiras em via 

pública.

061-10239 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de garotos vestindo camisetas 

e bermudas brancas perfilados em via pública.

061-10240 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de garotas perfiladas vestindo 

camisas brancas e saias na cor escura; À frente duas 

garotas carregando faixa com os dizeres"Parabéns 

Tupã", em via pública.

061-10241 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de crianças abaixadas com as 

mãos sobre o chão em via pública.

061-10242 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; No canto esquerdo da foto homem 

oriental vestindo camiseta e bermuda branca seguido 

por grupo de pessoas em via pública.

061-10243 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, grupo de crianças 

usando cartolas e camisa escura, calça branca.

061-10244 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, no canto direito da 

foto duas garotas carregando estandarte com os dizeres 

"Grêmio Estudantino Monteiro Lobato".

061-10245 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, grupo de mulheres 

perfiladas carregando cordões adornados.



061-10246 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de pessoas sobre bicicletas 

perfiladas em via pública.

061-10247 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, grupo de garotas 

vestindo blusas e saias brancas perfiladas.

061-10248 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, grupo de pessoas 

perfiladas com instrumentos nas mãos. À esquerda, em 

primeiro plano homem segurando estandarte.

061-10249 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, Em primeiro plano 

duas pessoas carregando estandartes com os dizeres " 

Buarque CBC".

061-10250 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano, garotos segurando 

faixa em via pública e ao fundo veículo de trabalho 

carregando alegorias.

061-10251 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Veículo de trabalho ( trator) à frente 

de alegoria em formato de bolo em via pública.

061-10252 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano duas mulheres 

segurando placa circular diante de três pessoas 

carregando faixa em tecido com os dizeres: "O Colégio 

Artur Fernandes saúda Tupã e Tupãenses" em via 

pública.

061-10253 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, banda musical em 

primeiro plano homens tocando instrumentos de sopro.



061-10254 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, do lado esquerdo da 

foto duas mulheres carregando bandeiras.

061-10255 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, grupo de garotos 

vestindo camisetas e calças brancas perfilados 

carregando bandeiras.

061-10256 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de pessoas em via pública, ao 

fundo do lado esquerdo fachada de edificação escrito " 

Casas Buri".

061-10257 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, grupo de garotos 

vestindo camisetas e calças brancas perfilados, no canto 

direito da foto pessoa carregando bandeira.

061-10258 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, no canto esquerdo da 

foto dois homens segurando faixa em tecido com os 

dizeres "C. Técnico G. Industrial".

061-10259 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, ao fundo alegoria em 

formato de coroa.

061-10260 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, à esquerda duas 

pessoas com camisa e calça branca carregando faixa em 

tecido com os dizeres "Outros produtos".

061-10261 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública, grupo de garotas 

vestindo blusas e saias brancas de braços abertos 

perfiladas.



061-10262 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; desfile em via pública. Trator à frente 

de alegoria com crianças sentadas e mapa do Brasil ao 

fundo.

061-10263 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; mulher de pé e garota sentada sobre 

alegoria.

061-10264 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública Alegoria representando 

uma balança.

061-10265 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública garota em pé sobre 

alegoria representando caixinha de música.

061-10266 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em via pública seis garotas de chapéu 

sobre alegoria.

061-10267 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; No canto esquerdo da foto duas 

garotas carregando um cartaz com número 47 e ao 

fundo trator carregando alegoria em via pública.

061-10275 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Crianças sobre veículo com banco de 

madeira e bexigas em via pública.

061-10277 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco , com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Mulher sobre alegoria em via pública.

061-10282 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Alegoria representando um cogumelo 

em via pública.



061-10297 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Ao centro da foto três pessoas 

carregando faixa em tecido com os dizeres: "Da união de 

todos depende o progresso de nossa cidade".

061-10298 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Mulher sobre alegoria carregada por 

trator em via pública.

061-10301 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo; Grupo de mulheres 

perfiladas com calças na cor azul e pastas nas mãos. 

Segundo descrição:"Centro Educacional do Sesi de Tupã- 

Um grupo de alunas declamando Y Yuca Pirama, em 

frente ao palanque e em seguida a oferecendo flores à 

esposa do general Ismarth de Araújo Oliveira presidente 

da FUNAI".

061-10302 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Quatro garotos em pé,entre dois bambus."Segundo 

consta na descrição: Centro Educacional do Sesi 

apresentando a Dança Folclórica "Dança do Bambu" nas 

fotos dois aspectos da dança".

061-10330 fotografia Fotografia Colorida [Máscara indígena]

Fotografia, colorida, de máscara índigena sobre pedestal 

em varanda;

061-10331 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,com carimbo no canto superior 

esquerdo; Imagem banco indígena, de madeira com 

grafismos geométricos no centro e pé, e penas nas 

pontas do assento. Banco da etnia Karajá.



061-10332 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de vitrina com cartazes, fotografias pregadas 

em parede xadrez nas cores vermelho e branco,peças de 

cerâmica, arcos e flechas. Segundo descrição, vitrine de 

loja (Casa Vitória, em Tupã) com exposição índigena do 

Museu Índia Vanuíre; Semana do Índio.

061-10333 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita, manchas e carimbo no canto inferior direito; 

Veículos estacionados em campo, diante de edificação e 

trem. "Segundo consta na descrição feita por a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:"Uma das mais completa estação Ferroviária de 

Tupã, inaugurado em 1941, onde o trem , esse 

transporte ferroviário era o mais barato e o mais 

procurado pela população de Tupã e Região". 

061-10334 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

amarelamento, escrita no centro inferior, manchas e 

perda de papel no canto superior direito; Imagem de 

campo de grama, com trave e arquibancada; Segundo 

consta a descrição feita pela Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:"Estádio Alonso 

Carvalho Braga, nome em homenagem a sr. Prefeito 

eleito já cercado com algumas arquibancadas em 1944 e 

atrás do estádio ainda era mato".

061-10359 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano quatro bicicletas 

estacionadas no canto direito da foto, ao fundo grupo de 

pessoas reunidas; Segundo consta na descrição: 

"Inauguração do 1.º Aeroporto de Tupã ". 



061-10360 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Em primeiro plano grupo de pessoas 

reunidas e ao fundo carros estacionados; Aspecto da 

inauguração do 1.º Aeroporto de Tupã.

061-10361 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de pessoas reunidas em frente à 

edificação com inscrição" Aeroporto Municipal de Tupã".

061-10362 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Três mulheres sobre carro alegórico 

ladeada por grupo de pessoas em desfile de Carnaval.

061-10363 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Fachada de edificação com animal 

(cavalo) ao centro. Antiga frente do Colégio N.Senhora 

Auxiliadora.

061-10364 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano campo gramado, ao 

fundo edificação religiosa ( igreja) e placas, no canto 

direito ao fundo um cavalo; Saída para Parnaso.

061-10365 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior direito; Imagem de árvores e mapa do Brasil em 

maquetes feitas em isopor.

061-10366 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco , com carimbo no canto 

inferior direito; Cartazes com imagens do mapa do Brasil 

fixados na parede; Exposição da Semana da Pátria no 

Museu.

061-10367 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior direito; Cartazes com imagens do mapa do Brasil 

fixados na parede e maquete sobre o chão; Exposição da 

Semana da Pátria.



061-10368 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior direito; Cartazes fixados na parede, com imagens 

do folclore Brasileiro; Exposição do Folclore no Museu.

061-10370 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com carimbo no canto 

inferior direito; Imagem de uma estrela em papel e 

cartaz fixado à parede; Segundo descrição, "pipa( 

brinquedo) de papel".

061-10406 documento textual Livro

Tese Varpa - Uma colônia de 

origem leta

Capa em papel na cor rosa com a inscrição "Varpa uma 

colônia de origem leta", lombada na cor preta.

061-11017 instrumentos musicais Violino

Violino em madeira canela e pau-brasil, provido de duas 

cordas de nylon e uma metalica. Formado por "efes"-

são os orifícios onde sai o som, cravelhas que são as 

peças de madeira (quatro, uma para cada corda), onde 

se fixam as cordas, e são usadas para afinar o 

instrumento girando-as em sentido horário ou anti-

horário, a fim de retesar ou afrouxar as cordas, cavalete 

,que é a peça na qual se apoiam as 4 cordas distendidas, 

estandarte , que é uma peça aproximadamente 

triangular que fixa as cordas na extremidade oposta ao 

braço, Fixo que é um pequeno acessório metálico que se 

prende no estandarte, no furo correspondente às cordas. 

Possui um parafuso que ao girá-lo, permite precisão na 

afinação da corda, queixeira que serve para o violinista 

acomodar de maneira mais confortável o violino ao 

queixo, arco, espaleira, onde apoia no ombro e quatro 

cordas.

061-11018 Revolução 32 Capacete

Capacete oval da revolução de 32, em metal pintado na 

cor verde escuro; provido de rede de faixa de couro, no 

interior da copa.

061-11019 documento textual Partitura musical Valsa Saudade de Tupã Partitura musical;"Saudade de Tupã".



061-11020 instrumentos musicais Maracá

Maraca com cabaça e cabo. Cabaça com ranhaduras e 

resina, cabo em madeira, anel em metal na base inferior 

da cabaça.

061-11021 instrumentos musicais Maracá

Maraca com cabaça e cabo. Cabaça lisa e escura, cabo 

em madeira, anel em metal na base inferior da cabaça.

061-11023 instrumentos musicais Pandeiro

Pandeiro de madeira, metal e couro com 8 pratinhos de 

metal formando 4 pares. Pandeiro na cor vermelha com 

3 riscos no aro, sendo 2 na cor azul e uma na cor preta.

061-11024 instrumentos musicais Guitarra havaiana

Guitarra havaiana elétrica de madeira na cor preta com 

tecido de feltro verde colado na parte traseira. Estejo em 

madeira verde. Formada por 6 cravelhas que são as 

peças de madeira (uma para cada corda), onde se fixam 

as cordas, e são usadas para afinar o instrumento 

girando-as em sentido horário ou anti-horário, a fim de 

retesar ou afrouxar as cordas, cavalete ,que é a peça na 

qual se apoiam as 6 cordas distendidas, estandarte , 

sendo a peça triangular que fixa as cordas na 

extremidade oposta ao braço; Possui um parafuso que 

ao girá-lo, permite precisão na afinação da corda.

061-11025 instrumentos musicais Bandolim

Bandolim elétrico em madeira em formato oval com 

pequenas peças em plástico e madeira.

061-11026 instrumentos musicais Violão

Violão: 11026.01 - Caixa: 11026.02: Violão elétrico em 

madeira, marca "DI GIORGIO", branco e preto, com 2 

botões reguladores, braço, 5 cordas de aço e 1 de nylon. 

Em estojo de madeira no formato do instrumento, 

revestido por dentro com tecido vermelho.



061-11027 instrumentos musicais Bateria

Bateria de madeira, metal e couro composta por 3 

surdos, 2 pratos metálicos e uma baqueta de madeira. 

Materiais utilizados: madeira, metal e couro.

061-11028 numismática e medalhística Medalha

[Jubileu de Prata da Academia 

Militar das Agulhas Negras]

Peça em metal, haste com terminação pontiaguda, 

sebasto central em alto relevo, encimado, por disco com 

brasão da Academia Militar das Agulhas Negras ao 

centro, ladeado pela inscrição "ACADEMIA MILITAR 

DAS AGULHAS NEGRAS". Consta no Livro 

Tombo:"Medalha comemorativa instalação da 

academia militar das agulhas negras, 20-03-44, 

comemorativa do jubileu de prata da instalação da 

academia militar das agulhas negras".

061-11031 outros Tijolo

Tijolo em cerâmica, retangular, depressão frontal com a 

inscrição "ABARCA".

061-11032 outros Tijolo

Tijolo em cerâmica, retangular, depressão frontal com a 

inscrição "JCM 4".

061-11034 numismática e medalhística Moeda Citta del Vaticano

Moeda prateada, com riscos; Reverso com valor de L 10; 

anverso com brasão do papa Paulo XI. (1973).

061-11035 numismática e medalhística Moeda Citta del Vaticano

Moeda prateada, com sujidades e riscos; Reverso com 

com valor de L 50; anverso com brasão do papa Paulo 

XI. (1973).

061-11036 numismática e medalhística Moeda Citta del Vaticano

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de L 100; anverso com efígie do papa 

Paulo XI. (1965).

061-11037 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de L.100; anverso com efígie 

feminina (1974).

061-11038 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de L.50; anverso com efígie feminina 

(1970).



061-11039 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 20 centimes; anverso com efígie feminina 

(1964).

061-11040 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 Franc; anverso com figura 

feminina em pé (1972).

061-11041 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 1/2 Franc; anverso com figura feminina em pé 

(1966).

061-11042 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiros (1975)

061-11043 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com desgaste e riscos; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1929).

061-11044 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiros (1975).

061-11045 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 franc; anverso com figura 

feminina em pé (1973).

061-11046 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-11047 numismática e medalhística Moeda da França

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 10 centimes; anverso com efígie feminina 

(1976).

061-11049 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos e manchas; 

Reverso com valor de 100 cruzeiros; anverso com efígie 

do Dom Pedro II. - Cruzeiro.

061-11050 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos, marcas de 

dobras e manchas; Reverso com valor de 200 cruzeiros; 

anverso com efígie do D. Pedro. Cruzeiro.



061-11051 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento nas bordas e 

manchas; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco. Cruzeiro.

061-11052 numismática e medalhística Cédula do Uruguai

Cédula do Uruguai, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 guaranies; anverso com 

efígie de La mujer paraguaya.Guaranies.

061-11053 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso circular, em prata; anverso com figura central 

de Santo Antonio, abaixo as inscrições "S. ANTONIO", 

ladeado por dois arcanjos, com as inscrições "NATO 15 

AGOSTO 1195 MORTO 13 GIVGNO 1231" (1895).

061-11054 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie de Caxias - Réis 

(1938).

061-11055 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Caxias - Réis (1938).

061-11056 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie de Caxias - Réis 

(1938).

061-11057 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Caxias - Réis (1938).

061-11058 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1945).

061-11059 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do mapa do 

Brasil - Cruzeiros (1945).



061-11060 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação ; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1945).

061-11061 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1945).

061-11062 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1945).

061-11063 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1945).

061-11064 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1945).

061-11065 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1946).

061-11066 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1946).

061-11067 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1946).



061-11068 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1946).

061-11069 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1946).

061-11070 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1946).

061-11071 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1946).

061-11072 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1949).

061-11073 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1949).

061-11074 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1950).

061-11075 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Floriano Peixoto - Réis (1939).



061-11076 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1950).

061-11077 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiros (1946).

061-11078.01 etnográfico Arco 

Arco triangular em madeira, empunhadura revestida por 

envoltório de cordeis de fibra vegetal, provido de corda 

em fibra vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior 

mediante um nó e envolta no ombro superior, ombros 

pontiagudos.

061-11079.01 etnográfico Arco 

Arco circular em madeira, revestido por trÊs segmentos 

de trançado de tala de fibra vegetal natural e marrom 

em motivos geométricos, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior.

061-11080.01 etnográfico Arco 

Arco circular em madeira, revestido por dois segmentos 

de trançado de tala de fibra vegetal natural e marrom 

em motivos geométricos, seis pontos de plumária nas 

cores rosa e amarelo, provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó.

061-11081.01 etnográfico Arco 

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior, ombros rombudos 

com cordões de fios de algodão.



061-11082.01 etnográfico Arco 

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior, ombros 

pontiagudos.

061-11083 etnográfico Conjunto de coquinhos Xavante

Brinquedo formado por 12 peças de coquinhos cortados 

ao meio utilizada pelos índios Xavantes.

061-11084 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal, com 

tampa, uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parte superior da tampa e outra alça na parte 

traseira.

061-11085 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal, com 

tampa, uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parte superior da tampa.

061-11087 etnográfico Cesto Alguidariforme Xavante

Cesto recipiente em forma de alguidar, ovalado na borda 

e plano no fundo, trançado com fibra vegetal de 

palmeira e buriti, unidos entre si por trançado de fios de 

algodão. "Cesto alguidariforme de fasquias de folha e 

fios de buriti e cordão de algodão, feito segundo a 

técnica chamada "trançado torcido horizontal". Trabalho 

masculino. Para guardar objetos e servir alimentos" 

(Sônia Dorta). 

061-11088 etnográfico Cesto Xavante 

Cesto bolsiforme trançado com fibra de palmeira buriti 

com tampa e alça. "Cesto bolsiforme de trançado torcido 

vertical. Elaborados em diferentes dimensões para uso 

próprio e também para comércio" (Sômia Dorta). 

061-11089 etnográfico Abano Trançado Karajá

Abano circular trançando em fibra vegetal, trançado 

prolongado em cabo unidos por fio de fibra vegetal.

061-11090 etnográfico Abano Trançado Karajá

Abano trapezoidal trançando em fibra vegetal, 

extremidade superior reforçada por trançado.



061-11091 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal, com 

tampa, uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parte superior da tampa.

061-11092 etnográfico Peneira Xavante

Cesto platiforme, raso, quadrangular, provido de 

paredes em hastes duplas de madeira, unidas entre si 

por fios de algodão, crivo aberto; trançado em talas de 

fibra vegetal; trançado orlado por fio de algodão. 

"Peneira de palha buritirana. Empregada para cernir 

farinhas: de mandioca doce, feijão e, principalmente, de 

milho". (Sônia Dorta). 

061-11093 etnográfico Peneira Xavante

Cesto platiforme, raso, circular, crivo aberto, na parte 

central; trançado em fibra de buriti em motivos 

geometricos; borda reforçada por aro de tala de fibra 

vegetal fixada por fio de algodão. "Cesto platiforme de 

folíolos de buritirana usado como peneira" (Sônia Dorta). 

061-11094 etnográfico Peneira Xavante

Cesto platiforme, raso, circular, crivo aberto, na parte 

central. Trançado em fibra de buriti na cor natural em 

motivos geométricos, com duas linhas centrais em cruz 

em tonalidade bege, borda reforçada por aro de 2 talas 

de fibra vegetal fixada por fio de algodão.

061-11095 etnográfico Peneira Xavante

Cesto platiforme, raso, circular, crivo aberto. Trançado 

em fibra de buriti, borda reforçada por aro de tala de 

fibra vegetal fixada por fio de algodão.

061-11096 etnográfico Cesto Kaingang do Sul

Cesto bolsiforme trançado com fibra vegetal e alça em 

cordão de fibra vegetal trançada.



061-11097 etnográfico Cesto prov. Tapirapé 

Cesto bolsiforme trançado com fibra vegetal e alça em 

cordão de fibra de algodão tingido, dois pares de 

pingentes de plumárias amarelas em ambas as faces do 

cesto.(Provavelmente Tapirapé). "Cesto vasiforme de 

fibra vegetal, alça e amarrações de cordel de algodão 

tingido. Decoração plumária em tufos pendentes de 

coberteiras inferiores de arara-canindé" (Sônia Dorta). 

061-11098 etnográfico Cesto Kaingang do Sul 

Cesto-recipiente em fiba vegetal trançada, base elíptica 

com orla reforçada com trançado, borda reforçada por 

trançado, alça dupla central em trançado de fibra.

061-11099 etnográfico Cesto Kaingang do Sul

Cesto bolsiforme em talas de vime trançado; alças 

duplas; base com trançado aberto. "Cesto bolsiforme de 

variedade de trançado arqueado, feito com talas de 

vime ou taquara-do-sul" (Sônia Dorta). 

061-11100 etnográfico Cesto Kaingang do Sul

Cesto em palha trançada. "Cesto tigeliforme de trançado 

em diagonal. Geralmente usado para servir alimentos e 

guardar pequenos pertences" (Sônia Dorta). 

061-11101 etnográfico Cesto Kaingang do Sul

Cesto vasiforme em palha de milho trançada com tampa 

fixada.

061-11102 etnográfico Cesto karajá

Cesto Karajá trabalhada em fibra vegetal, abaloada, em 

formato de canoa, com alça longa.

061-11103 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal, com 

tampa, alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado.

061-11105 etnográfico Lori-Lori Karajá (Coifa)

Suporte em touca tecida em filé com cordéis de fibra 

vegetal, plumária nas cores branca, azul, preta, amarela 

e verde.



061-11106 etnográfico Espanador Karajá

Cabo em madeira com extremidade superior envolta por 

talas de fibra vegetal clara e escura fixada com resina e 

fios de algodão. Encimado por plumária na cor vermelha 

e tons de cinza.

061-11107 etnográfico Cinta Larga Cinta larga em fibra vegetal (coqueiro ou palmeira?).

061-11109 etnográfico Esteira Javaé

Esteria retangular em fibra vegetal trançada, borda 

reforçada, extremidade inferior com franjas de fibra.

061-11110 etnográfico Esteira Trançada Bororo

Objeto retangualar, trançado com fibra vegetal na cor 

natural, bordas reforçadas; franja de fibra em uma das 

extremidades. "Pequena esteira de folíolos de broto de 

buriti trançada por mulheres, que também coletam a 

respectiva matéria prima" (Sônia Dorta). 

061-11111 etnográfico Peneira Karajá

Cesto platiforme, raso, quadrangular, provido de 

paredes em hastes duplas de madeira, crivo aberto; 

trançado em talas de fibra vegetal. "Empregada para 

cernir farinha" (Sônia Dorta). 

061-11112 etnográfico Abano Xavante

Abano xavante convexo trançado em folha de palmeira. 

"Cesto platiforme côncavo-convexo de palha de buriti, 

usado como abano bandeja e recipiente para 

armazenagem de produtos de coleta, da roça, matérias-

primas e implementos diversos. Fabricado em vários 

tamanhos, serve também de cobertura de alimentos. 

Importante como utensílio para secagem ao sol, por 

uma semana, de fatias finas de mandioca doce 

descascada, as quais, depois, são socadas até se obter 

um tipo de farinha" (Sônia Dorta). 

061-11113 etnográfico Abano Xavante

Abano xavante trapezoidal trançado em folha de 

palmeira, extremidade proximal em nervura. "Abano de 

folíolo de palmeira, provavelmente buriti. Para abanar-

se e atiçar fogo" (Sônia Dorta). 



061-11114 etnográfico Pinça Kaingang

Instrumento constituído de duas hastes rígidas utilizado 

para retirar brasa, alimentos do borralho ou das panelas 

em embulição. Sinais de queima.

061-11115 etnográfico Covo

Covo utilizado para captura de peixes, trançado com 

embira vegetal e bambu.

061-11116 etnográfico Cesto Xavante

Cesto tigeliforme trançada em tala de fibra vegetal nas 

cores natural e marrom em linhas horizontais, base 

quadrangular, borda circular reforçada por aro duplo de 

tala de fibra vegetal fixada por cordel de fibra vegetal 

entrelaçada.

061-11117 etnográfico Fornilho de cachimbo Bororo

Fornilho em cerâmica, tonalidade cinza, decorado por 

pontos cilindricos em alto relevo.

061-11118 etnográfico Cachimbo Bororo

Aparelho fumador com fornilho lítico, formato côncavo, 

inserido a aspirador em haste de taquara fixado por 

cordel de fio de algodão branco, extremidade proximal 

levemente raspada.

061-11119 etnográfico Gravata de algodão Xavante (Daño'rebdzu'a) 

Cordão de algodão entrelaçado; dois chumaços de 

algodão nas extremidades; finalizado por plumária na 

cor verde, amarela e vermelha fixada com resina e 

cordel de algodão. "Gravata emblema formada de 

algodão com pingente de pena caudal de papagaio-

verdadeiro. Enfeite de homens" (Sônia Dorta). 

061-11120 etnográfico Cordão de algodão Xavante (Daño'rebdzu'a)

Cordão de algodão entrelaçado, dois chumaços de 

algodão nas extremidades, finalizado por plumária na 

cor rajada preta e branca fixada com resina e cordel de 

fibra.

061-11121 etnográfico Cordão de algodão Xavante (Daño'rebdzu'a)

Cordão de algodão entrelaçado, dois chumaços de 

algodão nas extremidades, finalizado por plumária na 

cor verde, amarela e vermelha fixada com resina.



061-11122 etnográfico Cordão de algodão Xavante (Daño'rebdzu'a)

Cordão de algodão entrelaçado, dois chumaços de 

algodão nas extremidades, finalizado por plumária na 

cor rajada branca e preta, filetes de madeira, fixada com 

resina.

061-11123 etnográfico Gravata de algodão Xavante (Daño'rebdzu'a) 

Cordão de algodão entrelaçado; dois chumaços de 

algodão nas extremidades; finalizado por plumária na 

cor amarela, verde e vermlha; fixada com resina e cordel 

de algodão. "Gravata emblema formada de algodão 

com pingente de pena caudal de papagaio-verdadeiro. 

Enfeite de homens" (Sônia Dorta). 

061-11124 etnográfico Cordão de algodão Xavante (Daño'rebdzu'a)

Cordão de algodão entrelaçado, dois chumaços de 

algodão nas extremidades, finalizado por plumária na 

cor rajada branca e preta, fixada com resina.

061-11125 etnográfico Cordão de algodão Xavante (Daño'rebdzu'a)

Cordão de algodão entrelaçado, dois chumaços de 

algodão nas extremidades, resina e cordel de algodão.

061-11126 etnográfico Mascara em miniatura Tapirapé

Semi-círculo em madeira recamado com mosaico de 

plumas nas cores vermelho e azul com pontos de resina, 

olhos representados com retângulos de madrepérola, o 

nariz com protuberância de madeira, boca representada 

com dentes ósseos. Série de talas duplas flexiveis 

unidas. Plumária nas cores verde, amarelo, preto azul e 

vermelho.

061-11127 etnográfico Cuia em coité Cuia em coité cortada ao meio.

061-11128 etnográfico Colar 

Colar em cordão de algodão, dois pigentes de algodão 

com resina finalizado por franja e 4 cordéis de fibra 

vegetal envoltos por contas.



061-11129 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Flauta globular em cabaça grafada, com 03 orifícios de 

digitação, rolete envolto por fios de algodão com 2 

pingentes laterais de fibra de buriti, miçangas, unhas e 

plumária verde, vermelha e azul, colar em cordéis de 

fibra de buriti trançado .

061-11130 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Apito de cabaça com detalhes gravadas, orificio na 

extremidade inferior, dois orificios no bojo, encimado por 

rolete em madeira envolto com fio de algodão com 4 

pingentes laterais com miçangas, unhas e plumária nas 

cores verde, vermelha e preta. Colar em fio de algodão.

061-11131 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Apito de cabaça com linhas horizontais gravadas, orificio 

na extremidade inferior, dois orificios no bojo, encimado 

por rolete em madeira envolto com fio de algodão com 4 

pingentes laterais com miçangas, unhas e plumária nas 

cores azul e preta. Colar em cordão de fio de algodão.

061-11132 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Apito de cabaça com detalhes gravados e inscrição 

"ANICETO", orifício na extremidade inferior, dois orifícios 

na base do bojo, encimado por rolete envolto por cordão 

de algodão, com pingentes laterais de miçandas, unhas 

e plumária branca. Colar em cordão de fio de algodão.

061-11133 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Flauta globular em cabaça grafada, com 03 orifícios de 

digitação, encimada por rolete envolto por fios de 

algodão com 2 pingentes laterais de fibra de buriti, 

miçangas, unhas e plumária na cor branca e preta. Colar 

em cordéis de algodão.



061-11134 etnográfico Chocalho prov. Karajá 

Chocalho globular de coité envolto por fibra vegetal 

trançada nas cores natural e preta. Extremidade com 

plumária nas cores branca fixados com linha de algodão 

marrom. Cabo em madeira. "Chocalho globular de 

cabaça e cabo de madeira, revestido por trançado 

cruzado de materiais provenientes da palmeira buriti, do 

cipó-imbé e algodão. O adereço plumário constitui-se de 

plumas brancas, provavelmente de garça-branca" 

(Sônia Dorta). 

061-11135 etnográfico Língua de pirarucu Língua seca de peixe.

061-11136 etnográfico Colar de sementes Kaapor ou Bororo

Colar com fio de nylon, sementes intercaladas 

vermelhas e marrom.

061-11137 etnográfico Colar de fibra vegetal

Colar com faixa de fibra vegetal trançada na cor natural e 

cinza escuro, plumária nas cores amarela, branca, 

vermelha e verde.

061-11138 etnográfico Colar indígena (Etnia não identificada)

Colar com cordel de fibra vegetal, sementes, roletes de 

bambu, pingente duplo com rolete de bambu, coquinho 

e plumária marrom, amarelo desbotado.

061-11139 etnográfico Colar de fibra vegetal

Colar com faixa de fibra vegetal trançada na cor natural e 

cinza escuro, plumária nas cores vermelha e branca, 

pingente com suporte de rolete de madeira nas cores 

rosa e vermelha.

061-11140 etnográfico Colar de contas e dentes Kaapor ou Bororo

Colar de fio de algodão, contas na cor marrom e marrom 

claro, intercalados por dentes animal e pingente de 

dente animal.

061-11141 etnográfico Colar de fibra vegetal

Colar com faixa de fibra vegetal trançada na cor natural e 

cinza escuro, plumária nas cores vermelha e verde, 

pingente com suporte de rolete de madeira nas cores 

verde e vermelha.



061-11142 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Flauta globular em cabaça grafada, com 03 orifícios de 

digitação, encimada por rolete envolto por fios de 

algodão com 2 pingentes laterais de fibra de buriti, 

miçangas, unhas e plumária na cor amarela. Colar em 

cordéis de algodão.

061-11143 etnográfico Colar de sementes Caiapó

Colar de fio de algodão industrializado envolto por 

sementes vermelha e marrom intercaladas, pingente 

com 12 escamas de pirarucu intercaladas por sementes 

vermelhas.

061-11144 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Apito em cabaça (cabaça ausente), rolete em madeira 

envolto com fio de algodão com 4 pingentes laterais com 

miçangas, unhas e plumária nas cores branca e preta, 

verde, vermelha e amarela. Colar em cordão em fio de 

algodão.

061-11145 etnográfico Colar de sementes

Colar com fio de nylon, envolto por contas e sementes 

vermelhas.

061-11146 etnográfico Pulseira indígena

Pulseira, tecido de algodão, cordéis de algodão, 

pingente com plumária nas cores vermelha, branca, 

preta e amarela

061-11147 etnográfico Colar de plumária

Colar com fio de fibra vegetal envolto por sete roletes de 

bambu e plumária na cor branca.

061-11148 etnográfico Coroa Vertical emplumada

Tiara em arco aberta com plumárias nas cores amarelo e 

azul, fixadas em suporte de fibra de buriti trançada.

061-11149 documento visual Mapa [fotocópia] Brasil

Fotocópia de mapa do Brasil contendo legendas e lista 

de abreviações. 

061-11150 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária de arara e 

gavião nas cores branca, azul, preta e vermelha atada 

por fios de algodão. 



061-11151 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

preta, azul e branca atadas por fios de algodão. 

061-11152 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária de arara e 

gavião nas cores azul, rajada branca e preta, vermelha 

atadas por fios de algodão. 

061-11153 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária de arara e 

gavião nas cores branca, azul, preta e vermelha, atada 

por fio de algodão. 

061-11154 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

azul, rajada branca e preta atada por fios de algodão. 

061-11155 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária de arara e 

gavião nas cores azul, rajada branca e preta e amarela 

atada por fios de algodão. 

061-11156 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

preta e branca atada por fios de algodão. 

061-11157 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária de arara e 

gavião nas cores azul, rajada branca e preta, vermelha 

atada por fio de algodão. 



061-11158 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

preta, rajada marrom e preta, vermelha, atada por fio 

de algodão. 

061-11159 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

azul, preta e vermelha atada por fio de algodão. 

061-11160 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

azul, rajada branca e preta e vermelha atada por fios de 

algodão. 

061-11161 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária de arara e 

gavião nas cores azul, rajada branca e preta, vermelha 

atada por fio de algodão. 

061-11162 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária de arara e 

gavião nas cores azul, preta e vermelha atada por fios 

de algodão. 

061-11163 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

rajada, azul, marrom e vermelho,atada por fio de 

algodão. 

061-11165 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?)

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária de arara e 

gavião nas cores azul, rajada branca e preta e vermelha 

atada por fios de algodão. 

061-11167 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido sem sinais de uso no 

gume e com retirada de material no sentido vertical 

próximo ao entalhe para amarração do cabo.



061-11168 etnográfico Colar indígena Borôro

Colar com ossos de peixe, com sementes vermelhas, 

cinza e branca e fio de naylon. 

061-11169 arqueológico Urna funerária "infantil" (Igaçaba)

Urna funerária "infantil" "Kaingang", em cerâmica, sem 

tampa, lisa, sem decoração, com sinais de queima. Com 

a borda do gargalo fragmentada, ausente em aprox. 

20%. Fundo ausente.

061-11170 etnográfico Cerâmica - Vaso Inovopoté

Pote em cerâmica vermelha Terena, pintura branca de 

série dupla de círculos ao redor da boca, duas asas 

laterais, sinais de queima. Tampa circular com pintura 

branca de série de círculos com pegador ao centro.

061-11171 etnográfico Colar Bororo

Colar com fio de nylon, sementes vermelhas (pau-

brasil), pretas (feijão), contas e espinhos de ouriço.

061-11172 etnográfico Colar de dentes

Colar com cordão de fios de algodão azul e um natural, 

trançados, encimado por uma semente preta, envolto 

por dentes de mamífero.

061-11173 etnográfico Colar de sementes

Colar com fios de fibra natural e marrom entrelaçados 

com fios de nylon, pingente com sementes vermelhas, 

finalizado por coquinho cortado ao meio, plumária nas 

cores verde, vermelha, branca e rosa, com dente de 

mamifero na ponta.

061-11174 etnográfico Colar Guajajara

Colar com fio de algodão com contas pretas intercaladas 

por espinho de ouriço e sementes vermelhas, pingente 

duplo com dois roletes e dois coquinhos cortados ao 

meio e plumária nas cores verde, branca e vermelho.

061-11175 etnográfico Colar de sementes e plumária Canela

Colar com fio de algodão, contas pretas, sementes 

vermelhas de pau-brasil. Finalizado por 6 pigentes com 

terminação em plumária nas cores amarela e branca.



061-11176 etnográfico Bracelete infantil Canela

Bracelete em círculo fechado em fibra vegetal trançada, 

clara e escura, com pingente com fio de algodão, 

plumárias marrom, cinza e branca, sementes diversas 

(saboneteira, falso pau-Brasil, lágrimas).

061-11177 etnográfico Bracelete infantil Canela

Bracelete em fibra vegetal trançada, clara e escura, com 

pingente com fio de algodão, plumárias pretas e 

amarelas, sementes diversas (saboneteira, falso pau-

Brasil, lágrimas).

061-11178 etnográfico Cerâmica

Vaso em cerâmica de uso cotidiano (?), borda completa, 

lisa, sinais de queima, sem fundo. “Peça encontrada na 

Fazenda Buriti sem base, doado por Donizete 

Fernandes, tradição cultural tupi-guarani, mancha de 

fogo e pigmentos carbonizados internamente como 

marcas de uso, com grau de integridade de 75%, com 

forma da borda cambada com reforço externo, contorno 

da boca circular com diâmetro de 26,5 cm, contorno do 

corpo inflexionado com altura do corpo de 11,6 cm e 

altura total de 17,6 cm. A forma da vasilha é classificada 

como panela. Apresenta como antiplástico a 

predominância do caco moído, e nota-se o alisamento 

para acabamento, com camada clara na face externa e 

escura na interna. Apresenta decoração simples sendo 

pintada como técnica decorativa, com engodo branco. 

Apresenta ausência da base e um descamamento da 

parede externa ou em ponto - (Dr. Robson Antonio 

Rodrigues)”.

061-11179 filatelia Selo da China

Selo horizontal, denteado; Efígies de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 10,00; Cor marrom, amarelo, 

azul, verde, bege. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.



061-11180 filatelia Selo da China

Selo horizontal, denteado; Efígies de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 10,00; Cor marrom, amarelo, 

azul, verde, bege. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-11181 filatelia Selo da China

Selo horizontal, denteado; Efígies de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 10,00; Cor marrom, amarelo, 

azul, verde, bege. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-11182 filatelia Selo da França

Selo vertical, denteado; Imagem de barco a vela; Valor 

facial: 0,60; Cor marrom, azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-11183 filatelia Selo da China

Selo horizontal, denteado; Efígies de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 10,00; Cor marrom, amarelo, 

azul, verde, bege. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-11184 filatelia Selo da China

Selo horizontal, denteado; Efígies de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 10,00; Cor marrom, amarelo, 

azul, verde, bege. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-11188 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjos; Valor facial: 

0,80; Cor amarelo, azul, vermelho, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Natal.

061-11189 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de jogadores de 

basquete; Valor facial: 1,00; Cor verde, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 21º Jogos 

Olímpicos.

061-11190 filatelia Selo da França

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco e mar - 

Rocher du Diamanti; Valor facial: 0,50; Cor azul, verde, 

roxo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.



061-11191 filatelia Selo de Israel

Selo horizontal, denteado; Imagem de planta e fruto; 

Valor facial: 0,25; Cor verde, preto, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11192 filatelia Selo do Israel

Selo horizontal, denteado; Imagem de planta e fruto; 

Valor facial: 0,25; Cor verde, preto, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11193 filatelia Selo da França

Selo horizontal, denteado; Imagem de vista de cidade 

litorânea - Le Touquet, Paris, Plage; Valor facial: 1,00; 

Cor verde, laranja, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11194 filatelia Selo de Israel

Selo horizontal, denteado; Imagem de planta e fruto; 

Valor facial: 0,25; Cor verde, preto, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11195 filatelia Selo de Israel

Selo horizontal, denteado; Imagem de planta e fruto; 

Valor facial: 0,25; Cor verde, preto, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11196 filatelia Selo de Israel

Selo horizontal, denteado; Imagem de planta e fruto; 

Valor facial: 0,25; Cor verde, preto, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11197 filatelia Selo de Israel

Selo horizontal, denteado; Imagem de planta e fruto; 

Valor facial: 0,25; Cor verde, preto, amarelo. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11198 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11199 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.



061-11200 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11201 filatelia Selo da Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11204 filatelia Selo dos Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 21 c; Cor azul, vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11213 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem de emblema com 

trabalhador e carro de boi; Valor facial: 0,80; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11214 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11215 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Noel Rosa; Valor 

facial: 1,10; Cor verde, azul, marrom, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Compositores Brasileiros.

061-11216 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11217 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe ageneiosus 

sp - palmito; Valor facial: 1,00; Cor verde, marrom,azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Peixes de Água Doce no Brasil.

061-11218 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe corydoras 

reticulatus - sarro; Valor facial: 1,00; Cor verde, 

marrom,azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Peixes de Água Doce no Brasil.



061-11219 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do peixe 

hyphessobrycon innesi - palmito; Valor facial: 1,00; Cor 

verde, vermelho, marrom,azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Peixes de Água Doce 

no Brasil.

061-11220 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11221 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11222 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11223 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11224 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11225 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11226 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11228 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

40; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11229 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.



061-11230 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11231 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11232 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11233 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11234 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11235 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11236 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11237 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.



061-11238 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11239 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do castelo de 

Almourol; Valor facial: 7,50; Cor verde, laranja, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11244 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Castelo V. da 

Feira; Valor facial: 2,50; Cor verde, laranja, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11246 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

laranja, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11247 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Domus 

Municipalis, Bragança; Valor facial: 2,00; Cor vermelho, 

preto, amarelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11248 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da Torre dos 

Clérigos, Porto; Valor facial: 1,00; Cor verde, laranja, 

preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11249 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Dolmon de 

Carrazeda; Valor facial: 4,50; Cor verde, laranja, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11252 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de seta tematizando 

os recursos naturais, energia geo-térmica; Valor facial: 

5,00; Cor roxo, marrom, cinza, laranja, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.



061-11253 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de seta tematizando 

os recursos naturais, energia geo-térmica; Valor facial: 

5,00; Cor roxo, marrom, cinza, laranja, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11254 filatelia Selo de Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da planta básica do 

aeroporto; Valor facial: 6,50; Cor azul, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Início Operacional 

do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

061-11255 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da planta básica do 

aeroporto; Valor facial: 6,50; Cor azul, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Início Operacional 

do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

061-11256 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da planta básica do 

aeroporto; Valor facial: 6,50; Cor azul, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Início Operacional 

do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

061-11257 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da lei de 11 de agosto 

de 1827; Valor facial: 1,30; Cor azul,amarelo, cinza. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Sesquicentenário da Criaçao dos Cursos Jurídicos.

061-11258 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da planta básica do 

aeroporto; Valor facial: 6,50; Cor azul, verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Início Operacional 

do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

061-11260 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissões Nacionais.



061-11261 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11262 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11263 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11264 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11265 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11266 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11267 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

facial:0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11268 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.



061-11269 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11280 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11282 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11283 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da moeda Pataca; 

Valor facial: 1,30; Cor vermelho, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Moedas do Brasil 

Colonial.

061-11284 filatelia Selo da Argentina

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 50,00 pesos; Cor verde, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11285 filatelia Selo da Argentina

Selo vertical, denteado; Efígie de José de San Martin; 

Valor facial: 20 pesos; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11286 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11287 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11288 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.



061-11289 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11290 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11291.01 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-11291.02 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-11291.03 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-11292 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11293 filatelia Selodo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11294 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da cavalhada de 

Pirenópolis; Valor facial: 1,30; Cor azul, marrom, 

vermelho, amarelo. Franquia isolada - Série Folclore 

Brasileiro - Cavalhada.



061-11295 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11296 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11297 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11298 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais.

061-11321 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista noturna de piscina. Ao fundo edificação com duas 

entradas. Imagem da piscina do Tupã Tênis Club.

061-11322 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de construção de edificação; Em 

primeiro plano espaço retangular com paredes de tijolos, 

ao fundo árvores. Segundo descrição, construção do 

Tupã Tenis Clube.

061-11323 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Homens hasteando bandeiras, e ao lado 

esquerdo grupo de pessoas; Segundo consta na 

descrição: Inauguração do Aeroclube Aeroporto de 

Tupã.



061-11324 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vista área da cidade de Tupã, ao lado 

direito terreno descampado; ao fundo a edificação 

religiosa (Igreja Matriz de São Pedro).

061-11325 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem panorâmica de uma plantação de 

algodão.

061-11326 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco fachada de edificação de 

dois andares

061-11327 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vista aérea da cidade de tupã, ao centro 

via pública ( Avenida Tamoios) com árvores por todo 

canteiro central.

061-11328 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vista aérea da cidade de Tupã, no lado 

esquerdo campo com plantação, no lado direito 

edificações e uma edificação religiosa.

061-11329 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vista aérea da cidade de Tupã, ao fundo 

edificação religiosa (Matriz de São Pedro) ladeada por 

árvores (praça da bandeira).

061-11330 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco plantação de algodão. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:"Plantação de algodão em 1935 o 

que fez mais a frente (1950) Tupã ser o 2º maior 

produtor de algodão do Estado".

061-11331 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vista aérea de campo de futebol (Estádio 

Municipal Alonso Carvalho Braga) e abaixo tres piscinas 

(Tupã Tênis Clube).



061-11332 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vista aérea da cidade de Tupã. Ao fundo e 

à esquerda, edificação religiosa ( Matriz de São Pedro) 

diante de edificação de 2 pavimentos (Grande Hotel 

Tamoios).

061-11333 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco mulher com ramas de 

amendoim nas mãos. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:"Agricultora 

mostrando orgulhosa o amendoim que em 1950 Tupã foi 

o maior produtor do Brasil, sendo chamado pela revista 

"Manchete": Califórnia Brasileira. O estado de São 

Paulço em 1950 foi o maior produtor de amendoim do 

Brasil".

061-11334 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco dois homens trabalhando 

em lavoura. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:"Agricultor 

mostrando a plantação de amendoim , sua técnica que o 

tornou em 1950 o maior produtor de amendoim do Brasil 

e Tupã, a maior produtora de amendoim do estado de 

São Paulo e consequentemente de todo o País".

061-11337 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco cafeeiro. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:"Plantação de café na região de Tupã 

somava 16 milhões de pés, totalizando 450 mil sacas 

para exportação, o que para Europa lhe valeu o 3º maior 

produtor do estado de São Paulo".

061-11340 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vista aérea da cidade de Tupã, vendo-se 

ao centro edificação religiosa (Matriz de São Pedro) 

ladeado por árvores.



061-11341 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vitrine com cartazes com 

escritas:"Veteranos de 32 MMDC". Exposição da 

revolução de 32 no Museu Índia Vanuíre.

061-11342 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Manequim vestindo roupas militares, ao 

fundo, vitrine com cartazes com escritas:"Veteranos de 

32 MMDC". Exposição da revolução de 32 no Museu 

Índia Vanuíre.

061-11343 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco boneco vestido com 

indumentária militar ladeado por armamentos, jornais e 

livros; Exposição da Revolução de 1932. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:"Exposição sobre o soldado 

Constitucionalista, exposição esta realizada no 3º 

pavimento do antigo Edifício Marajoara, onde funcionou 

o Museu até 1980, com todo acervo pertencentes, 

documentos, fardamentos, livros, capacetes aos 

soldados constitucionalista de 1932".

061-11381 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com figura do 

mapa do Brasil - Cruzeiros (1951).

061-11382 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com figura 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-11383 numismática e medalhística Moeda do Chile

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 peso; anverso com figura de ave 

(1933).

061-11384 numismática e medalhística Moeda do Canadá

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 1 cent; anverso com efígie de Elizabeth II 

(1970).



061-11385 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste; Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis (1940).

061-11386 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Réis (1944).

061-11387 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com brasão 

da República - Cruzeiros (1960).

061-11388 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com figura 

do mapa do Brasil - Cruzeiros (1965).

061-11389 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda acobreada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com figura 

de quatro escudos (1970).

061-11390 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação; Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com figura de quatro 

escudos (1973).

061-11391 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com 

imagem feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-11392 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com 

imagem feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-11393 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com 

imagem feminina ajoelhada - Réis (1927).



061-11394 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1946).

061-11395 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 400 réis; anverso com 

efígie da República - Réis (1931).

061-11396 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com brasão da República - 

Cruzeiro (1957).

061-11397 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1947).

061-11398 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro (1955).

061-11399 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro (1955).

061-11400 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro (1946).

061-11401 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1946).

061-11402 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).



061-11403 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (não 

identificado).

061-11404 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-11405 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso om valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-11406 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro (1951).

061-11407 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 10 centavos; anverso 

com efígie de José Bonifácio - Cruzeiro (1949).

061-11408 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 10 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1947).

061-11409 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com brasão da República - 

Cruzeiro (1961).

061-11410 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie do 

Barão de Tamandaré - Réis (1938).

061-11411 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso 

valor de 2.000 réis; anverso com efígie da República - 

Réis (1924).



061-11412 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com efígie de 

Tobias de Aguiar - Réis (1939).

061-11413 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-11414 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, risco e 

oxidação; Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-11415 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1965).

061-11416 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-11417 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1924).

061-11418 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1935).

061-11419 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1965).

061-11420 numismática e medalhística Moeda do Brasil

oeda dourada, com sujidade, oxidação, desgaste, riscos 

e perda de estrutura original; Reverso com valor de 20 

centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro 

(1949).

061-11424 arqueológico Fragmento de mão de pilão Fragmento de mão de pilão polido. Parte central.

061-11425 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido com sinais de uso no 

gume.



061-11426 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas. Cruzeiro.

061-11428 numismática e medalhística Cédula da Itália

Cédula da Itália, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 lire; anverso com efígie 

de mulher. Lire

061-11429 numismática e medalhística Cédula Da Transilvania 

Cédula Da Transilvania , com amarelamento e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 500 "pybaeñ"; anverso 

com efígie de águia com duas cabeças.

061-11430 numismática e medalhística Cédula da Alemanha

Cédula da Alemanha, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10.000 mark; anverso 

com efígie de homem.

061-11431 numismática e medalhística Cédula da Alemanha

Cédula da Alemanha, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1000; anverso com efígie 

de mulher.

061-11432 numismática e medalhística Cédula Da Transilvania

Cédula da Transilvânia, com amrelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 25 pybaeñ; anverso com 

efígie de homem.

061-11433 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula da Polônia, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 20; anverso com efígie de 

mulher.

061-11434 numismática e medalhística Cédula da Polônia

Cédula da Polônia, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1/2; anverso com efígie 

de mulher.

061-11435 numismática e medalhística Cédula da Alemanha

Cédula da Alemanha, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1000 kronen; anverso 

com efígie de duas mulheres.

061-11436 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas. - Cruzeiro.

061-11437 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas. - Cruzeiro.



061-11438 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com 

efígie da Princesa Isabel. - Cruzeiro.

061-11439 numismática e medalhística Célula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 100 cruzeiros; anverso 

com efígie do Dom Pedro II. - Cruzeiro.

061-11642 uso pessoal Lenço

Lenço Comemorativo IV Centenário de seda, formato 

quadrangular, ao centro mapa com os pontos turisticos 

da cidade de São Paulo, orla na tonalidade amarela.

061-11643 etnográfico Jarro Marajoara

Jarro em cerâmica, na cor marrom, com asa e bico, e 

motivos geométricos em alto relevo.

061-11644 etnográfico Vaso Marajoara

Cerâmica vasiforme, na cor bege, com motivos 

geométricos entalhado, com borda extrovertida e fundo 

plano.

061-11645 etnográfico Jarro Marajoara

Jarro em cerâmica, com asa e bico, e motivos 

geométricos em alto relevo nas cores preto, branco e 

vermelho.

061-11646 etnográfico Farinheira Marajoara

Tigela em cerâmica marrom, com base plana, borda 

direta, motivos geométricos entalhados na cor branca. 

Provido de tampa em cerâmica marrom, com motivos 

geométricos entalhados na cor branca, alça compacta.

061-11647 etnográfico Chaleira Marajoara 

Chaleira em cerâmica, na cor preta, com motivos 

geométricos incrustada mas cores vermelho e branco, 

com bico e alça vazada. Provido de tampa em cerâmica 

na com preta com alça compacta.

061-11648 etnográfico Modelo de Mascara Marajoara (Artesanato)

Mascara de figura fantástica em telha de cerâmica, 

representando um rosto; face frontal com entalhes com 

pintura nas cores verde, vermelha, amarela, branca e 

azul, apliques, recorte, apresenta 2 olhos, nariz, boca e 

dentes; Alça traspassada em ambas as extremidades.



061-11649 etnográfico Modelo de Mascara Marajoara (Artesanato)

Mascara de figura fantástica em cerâmica, ovalada, na 

cor marrom representando um rosto; face frontal com 

entalhes é apliques com pintura nas cores preta, 

vermelha, branca e azul; apresenta boca, nariz, 

sobrancelha, 2 olhos e 2 orelhas; Alça transpassada.

061-11650 etnográfico Cerâmica Araguaia Karajá

Tigela em cerâmica, pintura de motivos geométricos na 

cor preta, borda na cor preta, lábios da borda com 

pintura triangular preta.

061-11651 etnográfico Cerâmica Paneira Karajá

Prato em cerâmica, fundo plano com pinturas 

geométricas em jenipapo, borda pintada com jenipapo, 

sinais de queima.

061-11652 etnográfico Cerâmica Karajá

Bilha em cerâmica, com alça vazada e torneada, 

motivos fitomorfos aplicados. (artesanato)

061-11654 etnográfico Jarro em Cerâmica Maypote

Jarro de cerâmica pintada de preto e detalhes inciso por 

todo o seu entorno na cor branca, gargalo e boca 

estreita, com duas asas abertas em suas laterais. Tampa 

de cerâmica, lisa, pintada de preto, com detalhes inciso 

pintados de branco.

061-11655 etnográfico Remo Tucuna

Remo em madeira em forma de pá discóide ou circular 

com pintura e entalhe de motivos geométricos em 

jenipapo, cabo com entalhe decorativo em linhas 

horizontais próximo ao punho em forma de cauda de 

peixe.

061-11656 etnográfico Cesto-cargueiro Bororo

Cesto coniforme, com palha trançada, boca circular, 

varetas de madeira nas laterais, alça em casca vegetal.

061-11657 etnográfico Zarabatana Karajá

Zarabatana em tubo de madeira oca, na cor preta, bocal 

com pintura de motivos geométricos na cor vemelha, 

plumária branca, amarela, vermelha e rosa fixada com 

fios de algodão.

061-11658 etnográfico Flauta Karajá (miniatura)

Flauta de pã, com série de segmentos de bambu de 

tamanhos variados unidos entre si com fio de algodão, 

filete de bambu e cola.



061-11659 etnográfico Colar emplumado Karajá

Colar com fio de fibra vegetal, quatro roletes de bambu 

envoltos por plumária nas cores rosa, branca, preta e 

vermelha fixadas por fios de fibra vegetal.

061-11660.01 etnográfico Arco Caiwa

Arco retangular em madeira, revestido por trançado de 

tala de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geométricos, seis pontos de plumária nas cores rosa 

amarelo e branco, provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó.

061-11661 etnográfico Colar Kadiwéu

Colar de fio de nylon envolto por sementes (pau-brasil, 

seringueira, contas), finalizando com disco de escama de 

pirarucu, bordas de sementes vermelhas de pau-brasil, e 

sementes sibipiruna ao centro.

061-11664 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada do IMPA - 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada; Valor facial: 

1,00; Cor lilás, amarelo, rosa, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Promoção das 

Ciencias.

061-11665 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de nave tematizando o 

Inst. Pesquisas Espaciais; Valor facial: 0,20; Cor cinza, 

laranja, verde, roxo, azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Promoção das Ciencias.

061-11667 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Figura masculina 

estilizada e sol, tematizando a Taça Independência; 

Valor facial: 20 cts; Cor dourado, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Promoçao das Artes 

Populares.



061-11668 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de barras verticais e 

horizontais; Valor facial: 50 cts; Cor vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - 3º Congresso Interamericano de Habitaçao (Rio 

de Janeiro)

061-11669 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de barras verticais e 

horizontais; Valor facial: 50 cts; Cor vermelho, preto. 

Franquia múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de 

porte - 3º Congresso Interamericano de Habitaçao (Rio 

de Janeiro)

061-11670 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da igreja da penha; 

Valor facial: 20 cts; Cor verde, marrom, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 4º 

Centenário do Santuário de N. S. da Penha em Vila Velha 

(EP).

061-11671 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoção 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11672 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidão Física

061-11673 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidão Física

061-11674 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Anita Garibaldi; 

Valor facial: 20 centavos; Cor azul, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Sesquicentenário de Anita Garibaldi



061-11675 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidão Física.

061-11676 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11677 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11678 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11679 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11680 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11681 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11682 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.



061-11683 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11684 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11685 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11686 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11687 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11688 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de nota 

musical com cabeça de pássaro; Valor facial: 6 cts; Cor 

vermelho,amarelo, cinza. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - 3º Festival Internacional da cançao 

Popular.

061-11689 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11690 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.



061-11691 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11692 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11693 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11694 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11695 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11696 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11697 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11699 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.



061-11700 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11701 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11702 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11703 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11704 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11705 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11706 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11707 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.



061-11708 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11709 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11710 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11711 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11712 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11713 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11714 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11715 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11716 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.



061-11717 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11718 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11719 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11720 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11721 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de brasão; com valor 

de 30 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11722 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem mulher segurando 

criança ; com valor de 5 cts; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Dia das Mães.

061-11723 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem mulher segurando 

criança ; com valor de 5 cts; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Dia das Mães.

061-11724 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem mulher segurando 

criança ; com valor de 5 cts; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Dia das Mães.

061-11725 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Natalício De Leôncio Correia); com valor de 35 

cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.



061-11726 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Natalício De Leôncio Correia); com valor de 35 

cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11727 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Natalício De Leôncio Correia); com valor de 35 

cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11728 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem com desenhos 

florais; com valor de 20 cts. Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Outorga da Rosa de 

ouro.

061-11729 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Natalício De Leôncio Correia); com valor de 35 

cruzeiros; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11730 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem com desenhos 

florais; com valor de 20 cts. Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Outorga da Rosa de 

ouro.

061-11731 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem com desenhos 

florais; com valor de 20 cts. Cor rosa. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.Série Outorga da Rosa de 

ouro.

061-11732 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Tiradentes); com valor de 200,00; Cor 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

.Série Vultos Célebres da História.

061-11733 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de efígie 

masculina(Tiradentes); com valor de 200,00; Cor 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte 

.Série Vultos Célebres da História.



061-11735 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Brasão; com 

valor de 10 cts; Cor azul, vermelho e dourado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.Série Centenário de 

Fundação do Colégio São Luis.

061-11736 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando 

natação; Valor facial: 0,40; Cor azul, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Promoçao 

do Esporte e da Aptidao Física.

061-11737 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Maria e Menino 

Jesus ; com valor de 30 cruzeiros ; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte .Série Natal.

061-11738 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Maria e Menino 

Jesus ; com valor de 30 cruzeiros ; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte .Série Natal.

061-11739 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Maria e Menino 

Jesus ; com valor de 30 cruzeiros ; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte .Série Natal.

061-11740 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Maria e Menino 

Jesus ; com valor de 30 cruzeiros ; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte .Série Natal.

061-11741 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Maria e Menino 

Jesus ; com valor de 30 cruzeiros ; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte .Série Natal.

061-11742 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina(Nilo 

Peçanha); com valor de 5 cts; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.Série Centenário de 

nascimento de Nilo Peçanha.



061-11743 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina(Nilo 

Peçanha); com valor de 5 cts; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.Série Centenário de 

nascimento de Nilo Peçanha.

061-11744 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina(Nilo 

Peçanha); com valor de 5 cts; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.Série Centenário de 

nascimento de Nilo Peçanha.

061-11745 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina(Nilo 

Peçanha); com valor de 5 cts; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.Série Centenário de 

nascimento de Nilo Peçanha.

061-11746 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina(Nilo 

Peçanha); com valor de 5 cts; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.Série Centenário de 

nascimento de Nilo Peçanha.

061-11749 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical , denteado; Imagem de efígie 

masculina(Presidente Giuseppe Saragat); com valor de 

100 cruzeiros ; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte. 

061-11750 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical , denteado; Imagem de efígie 

masculina(Presidente Giuseppe Saragat); com valor de 

100 cruzeiros ; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte. 

061-11751 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina; com 

valor de 30 cruzeiros ; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte. Série Bicentenário da 

Chegada do Cap.Mor Antonio Correia Pinto.



061-11752 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina; com 

valor de 30 cruzeiros ; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte. Série Bicentenário da 

Chegada do Cap.Mor Antonio Correia Pinto.

061-11753 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie masculina; com 

valor de 30 cruzeiros ; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte. Série Bicentenário da 

Chegada do Cap.Mor Antonio Correia Pinto.

061-11754 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical , denteado; Imagem de N.Senhora 

Aparecida; com valor de 5 centavos ; Cor azul e dourado. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. Série 

250ºAniversário do Descobrimento da Imagem de 

N.S.Aparecida.

061-11755 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical , denteado; Imagem de N.Senhora 

Aparecida; com valor de 5 centavos ; Cor azul e dourado. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte. 

061-11757 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie 

masculina(Rodrigues de Carvalho); com valor de 10 

centavos ; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte. Série Centenário de Nascimento de 

Rodrigues de Carvalho.

061-11758 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem efígie 

masculina(Rodrigues de Carvalho); com valor de 10 

centavos ; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte. Série Centenário de Nascimento de 

Rodrigues de Carvalho.

061-11759 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal , denteado; Imagem crianças e livros; 

com valor de 5 cts ; Cor azul,verde e rosa . Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte. Série Semana do 

Livro.



061-11760 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal , denteado; Imagem crianças e livros; 

com valor de 5 cts ; Cor azul,verde e rosa . Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte. Série Semana do 

Livro.

061-11761 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal , denteado; Imagem crianças e livros; 

com valor de 5 cts ; Cor azul,verde e rosa . Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte. Série Semana do 

Livro.

061-11762 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave e antena; com 

valor de 10 cts; Cor rosa e cinza . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Criaçăo do Ministério das 

Comunicaçőes.

061-11763 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave e antena; com 

valor de 10 cts; Cor rosa e cinza . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Criaçăo do Ministério das 

Comunicaçőes.

061-11764 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave e antena; com 

valor de 10 cts; Cor rosa e cinza . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Criaçăo do Ministério das 

Comunicaçőes.

061-11765 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave e antena; com 

valor de 10 cts; Cor rosa e cinza . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Criaçăo do Ministério das 

Comunicaçőes.

061-11766 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave e antena; com 

valor de 10 cts; Cor rosa e cinza . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Criaçăo do Ministério das 

Comunicaçőes.

061-11767 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de satélite; com valor 

de 50 cruzeiros; Cor azul, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte. Dia do Meteorológico 

Mundial.



061-11768 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Orlando Rangel; 

com valor de 5 cts; Cor verde e preto . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário de Nascimento 

de Orlando Rangel.

061-11769 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Orlando Rangel; 

com valor de 5 cts; Cor verde e preto . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário de Nascimento 

de Orlando Rangel.

061-11770 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Orlando Rangel; 

com valor de 5 cts; Cor verde e preto . Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Centenário de Nascimento 

de Orlando Rangel.

061-11771 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Círculo estilizado; 

com valor de 30 cruzeiros; Cor rosa. Franquia isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Bienal de Săo Paulo.

061-11772 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Círculo estilizado; 

Valor Facial: 30 cruzeiros; Cor rosa. Franquia isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Bienal de Sao Paulo.

061-11773 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Círculo estilizado; 

Valor Facial: 30 cruzeiros; Cor rosa. Franquia isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Bienal de Sao Paulo.

061-11774 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher com criança 

no colo; Valor facial: 5 cts; Cor verde, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Dia das 

Mães..

061-11775 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem dos Arcos da Lapa; 

com valor de 30 cruzeiros; Cor azul, preto e branca. 

Franquia isolada; Provido de Carimbo de porte - Série IV 

Centenário da Cidade do Rio de Janeiro.



061-11776 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Debret; com valor 

de 10 cts; Cor cinza e amarelo. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Série Bicentenário do Nascimento 

do Pintor Jean Baptiste Debret.

061-11777 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11778 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11779 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11780 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11781 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11782 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11783 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11784 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11785 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.



061-11786 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11787 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11788 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11789 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11790 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11791 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11792 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Gaúcho; com valor 

de 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11793 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Garimpeiro; com 

valor de 0,30; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11794 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Garimpeiro; com 

valor de 0,30; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissőes.

061-11795 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina( 

Anita Garibaldi); com valor de 5 cts; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-11796 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina( 

Anita Garibaldi); com valor de 5 cts; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11797 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina( 

Anita Garibaldi); com valor de 5 cts; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11798 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina( 

Anita Garibaldi); com valor de 5 cts; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11799 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina( 

Anita Garibaldi); com valor de 5 cts; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11800 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie feminina( 

Anita Garibaldi); com valor de 5 cts; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11801 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado;Imagem de Efígie feminina( 

Anita Garibaldi); com valor de 5 cts; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11802 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

Facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11803 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

Facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11804 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

Facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.



061-11805 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

Facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11806 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

Facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11807 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

Facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11808 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

Facial: 5 cts; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11809 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ana Néri; Valor Facial: 

6 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-11810 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de D.João V ; Valor facial: 

2, 50 Cr$; Cor vermelha; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11811 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Wenceslau Brás ; Valor 

facial: 50 cts; Cor preto; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11812 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Joaquim Murtinho ; 

Valor facial: 0, 50 Cr$; Cor roxa; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11813 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Padre Bento; Valor 

facial: 2 cruzeiros; Cor laranja. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-11814 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11815 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.



061-11816 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11817 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11818 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11819 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11820 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11821 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11822 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11823 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11824 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11825 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de José Bonifácio ; Valor 

facial: 20,00 Cr$; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11826 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa ; Valor 

facial: 5,00 Cr$; Cor lilás; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.



061-11827 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa ; Valor 

facial: 5,00 Cr$; Cor lilás; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11828 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa ; Valor 

facial: 5,00 Cr$; Cor lilás; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11829 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa ; Valor 

facial: 5,00 Cr$; Cor lilás; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11830 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa ; Valor 

facial: 5,00 Cr$; Cor lilás; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11831 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa ; Valor 

facial: 5,00 Cr$; Cor lilás; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11832 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Rui Barbosa ; Valor 

facial: 5,00 Cr$; Cor lilás; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11833 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes ; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11834 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes ; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11835 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes ; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11836 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes ; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11837 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes ; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.



061-11838 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes ; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11839 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 05 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República.

061-11840 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 05 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República.

061-11841 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 05 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República.

061-11842 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 05 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República.

061-11843 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

facial: 20 cts; Cor marrom. Franquia múltipla de 05 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes 

da República.

061-11844 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11845 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11846 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.



061-11847 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11848 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11849 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11850 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11851 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11852 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11853 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11854 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11855 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11856 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11857 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.



061-11858 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11859 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11860 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11861 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11862 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11863 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11864 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11865 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11866 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11867 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11868 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.



061-11869 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11870 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11871 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11872 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11873 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11874 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11875 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11876 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11877 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu ; 

Valor facial: 2 ctvs; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11878 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie da Madre Joana Angélica 

; Valor facial: 1 ctv; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11879 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie da Madre Joana Angélica 

; Valor facial: 1 ctv; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.



061-11880 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie da Madre Joana Angélica 

; Valor facial: 1 ctv; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11881 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie da Madre Joana Angélica 

; Valor facial: 1 ctv; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11882 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie da Madre Joana Angélica 

; Valor facial: 1 ctv; Cor azul; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11883 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie da Dra. Rita Lobato ; Valor 

facial: 3 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11886 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas ; Valor 

facial: 10 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11887 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de barcos tematizando 

Iatismo; Valor facial: 1,40; Cor azul, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Jogos 

Olímpicos Canadá

061-11887 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas ; Valor 

facial: 10 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11888 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas ; Valor 

facial: 10 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11889 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina; 

Valor facial: 10,00; Cor cinza azulado. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Jogos Universitários Porto 

Alegre

061-11890 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina ; 

Valor facial: 10,00; Cor cinza; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Jogos Universitários Porto Alegre



061-11891 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da vista da cidade de 

Ouro Preto ; Valor facial: 1cruzeiro; Cor laranja; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - 250º Aniversário 

de Ouro Preto - MG

061-11892 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da vista da cidade de 

Ouro Preto ; Valor facial: 1cruzeiro; Cor laranja; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - 250º Aniversário 

de Ouro Preto - MG

061-11893 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Henrique Maximiliano 

Coelho Netto ; Valor facial: 8,00; Cor roxo; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Centenário de 

Nascimento do Escritor Henrique Maximiliano Coelho 

Netto

061-11894 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Henrique Maximiliano 

Coelho Netto ; Valor facial: 8,00; Cor roxo; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Centenário de 

Nascimento do Escritor Henrique Maximiliano Coelho 

Netto

061-11895 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de rostos humanos; 

Valor facial: 20 cts; Cor preto, amarelo, azul; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - 1º Centenário do 

Censo

061-11896 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de rostos humanos e 

mão com lápis; Valor facial: 10 cts; Cor preto, roxo, bege 

e azul; Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Movimento Brasileiro de Alfabetizaçao - Mobral

061-11897 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de rostos tematizando 

o 1º Centenário do Cenco; Valor facial: 20 cts; Cor 

amarelo, marrom, azul, preto. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Desenvolvimento Nacional



061-11899 filatelia Selo Colômbia

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois peixes 

voadores; Valor facial: 2; Cor azul, verde, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11900 filatelia Selo Colômbia

Selo horizontal, denteado; Imagem de três brasões; 

Valor facial: 1,40; Cor vermelho, amarelo, verde, azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11901 filatelia Selo Colômbia

Selo horizontal, denteado; Imagem Julio Arboleda; Valor 

facial: 5 ctvs; Cor verde, preto e marrom; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11902 filatelia Selo Colômbia

Selo horizontal, denteado; Imagem da Aeronave Dornier 

Wal; Valor facial: 10 ctvs; Cor verde, preto e dourado; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - História 

da Aviaçao Colombiana

061-11903 filatelia Selo Colômbia

Selo horizontal, denteado; Imagem tematizando a 

operação cesárea; Valor facial: 80; Cor verde, vermelho, 

amarelo, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11904 filatelia Selo Colômbia

Selo vertical, denteado; Efígie de Félix Restrepo Mejia; 

Valor facial: 80 ctvs; Cor azul e dourado; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11905 filatelia Selo Colômbia

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 20 ctvs; Cor amarelo, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11906 filatelia Selo Colômbia

Selo vertical, denteado; Efígie de Jose Joaquin Casas; 

Valor facial: 1,70; Cor preto e dourado; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11907 filatelia Selo Colômbia

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 10 ctvs; Cor verde, amarelo, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.



061-11908 filatelia

Selo Estados Unidos da América Correio 

Aéreo

Selo horizontal, denteado; Imagem USA; Valor facial: 21 

c; Cor azul e vermelho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11909 filatelia

Selo Estados Unidos da América Correio 

Aéreo

Selo horizontal, denteado; Imagem USA; Valor facial: 21 

c; Cor azul e vermelho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11910 filatelia

Selo Estados Unidos da América Correio 

Aéreo

Selo horizontal, denteado; Imagem USA; Valor facial: 21 

c; Cor azul e vermelho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-11911 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 21 c; Cor vermelho, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11912 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem da estátua da 

Liberdade; Valor facial: 15 c; Cor laranja, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11913 filatelia

Selo Estados Unidos da América Correio 

Aéreo

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira 

americana, avião e dois globos; Valor facial: 31c; Cor 

azul, vermelho, preto e cinza. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11914 filatelia

Selo Estados Unidos da América Correio 

Aéreo

Selo horizontal, denteado; Imagem da bandeira 

americana, avião e dois globos; Valor facial: 31c; Cor 

azul, vermelho, preto e cinza. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11915 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 31 c; Cor vermelho, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11916 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem dos irmãos Wright e 

avião; Valor facial: 31 c; Cor amarelo, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11917 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de dois edifícios; Valor 

facial: 1; Cor azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.



061-11918 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas esquiando; Valor facial: 100 P; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11919 filatelia Selo Líbano

Selo vertical, denteado; Imagem de três figos; Valor 

facial: 1P; Cor verde, roxo e azul. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-11920 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifícios; Valor 

facial: 25 P; Cor azul, bege, verde e marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Ano Internacional 

do Turismo

061-11921 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois caprinos; 

Valor facial: 2,50 P; Cor verde e marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11922 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de borboleta; Valor 

facial: 70 P; Cor verde, preto, amarelo e azul. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11923 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de equino; Valor 

facial: 10 P; Cor verde, cinza, preto e marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11924 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas borboletas; 

Valor facial: 85 P; Cor verde, laranja e preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-11925 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de colunas; Valor 

facial: 25 P; Cor azul e dourado. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Festival Internacional 

Baalbeck

061-11926 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de automóvel e 

helicóptero; Valor facial: 30 P; Cor azul e dourado. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 25º Ano 

de Serviço da Pátria



061-11927 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de borboleta; Valor 

facial:100 P; Cor roxo e azul. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-11928 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de símbolo 

quadrangular com pomba e globo ao centro; Valor facial: 

2,50 P; Cor cinza, preto e azul. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Ano Internacional do Turismo

061-11929 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de templo; Valor 

facial: 200 L; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11930 filatelia Selo Vaticano

Selo horizontal, denteado; Imagem de dois homens; 

Valor facial: 30 lire; Cor azul. Franquia isolada.

061-11931 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

35 lire; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11932 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11933 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11934 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

15 lire; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11935.02 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

10 lire; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11936 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

10 lire; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República



061-11937 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

10 lire; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11938 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

10 lire; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11939 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

35 lire; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11941 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11942 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

200 lire; Cor azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11943 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

200 lire; Cor azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11944 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Imagem da cena do 

Evangelho de Matilde; Valor facial: 90 lire; Cor cinza, 

rosa, verde, amarelo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11945 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11947 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

50 lire; Cor verde. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11948 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 50 

cent.; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.

061-11949 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

55 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.



061-11950 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-11951 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 15 

lire; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-11952 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

35 lire; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11953 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura; Valor 

facial: 50 lire; Cor marrom. Franquia isolada.

061-11954 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de ponte com arcos; 

Valor facial: 90 lire; Cor azul, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11955 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Imagem de palácio; Valor 

facial: 90 lire; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11956 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de arbusto com edifício 

ao fundo e avião; Valor facial:100 lire; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Correio 

Aéreo

061-11957 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de arbusto com edifício 

ao fundo e avião; Valor facial:100 lire; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Correio 

Aéreo

061-11958 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de arbusto com edifício 

ao fundo e avião; Valor facial:100 lire; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Correio 

Aéreo

061-11959 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Imagem de máscara; Valor 

facial:20 L; Cor verde e preto. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - 10º Festival Due Mondi



061-11960 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem de arbusto com edifício 

ao fundo e avião; Valor facial:100 lire; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Correio 

Aéreo

061-11961 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor azul, marrom. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de carimbo de porte.

061-11963 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11964 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11965 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11966 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-11967 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11968 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-11969 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-11970 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

10 lire; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República



061-11971.01 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - República

061-11973 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 Lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11974 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 Lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-11975 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - República

061-11976 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - República

061-11977 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - República

061-11978 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - República

061-11979 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

100 lire; Cor cinza. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - República

061-11980 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-11981 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-11982 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República



061-11983 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-11984 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-11985 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - República

061-11986 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de pássaro mandarim 

na água; Valor facial: 5; Cor azul e marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11987 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor de cerejeira; 

Valor facial: 10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11988 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de trem e navio; Valor 

facial: 500; Cor laranja e verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11989 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de Bodhisativa; Valor 

facial: 50; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-11990 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

200; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-11991 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor de cerejeira; 

Valor facial: 10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-11992 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três aves; Valor 

facial: 100; Cor rosa, preto e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11993 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

700; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.



061-11994 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

10000; Cor preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-11995 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três aves; Valor 

facial: 100; Cor rosa, preto e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11996 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas e máquina ao fundo; Valor facial: 100; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-11997 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três aves; Valor 

facial: 100; Cor rosa, preto e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11998 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três aves; Valor 

facial: 100; Cor rosa, preto e branco. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-11999 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de máscara folclórica; 

Valor facial: 140; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12000 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 70; 

Cor laranja e preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-12001 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de ave Grou; Valor 

facial: 150; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12002 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três aves; Valor 

facial: 100; Cor vermelho, preto e branco. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12003 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de templo; Valor facial: 

40; Cor verde e marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12004 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem fluvial com prédios 

ao fundo; Valor facial: 5 ft; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.



061-12005 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro e figura 

masculina atravessando a rua; Valor facial: 40 f; Cor 

vermelho e verde. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-12006 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura feminina e 

máquina; Valor facial: 80 f; Cor vermelho e roxo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12007 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus; Valor 

facial: 60 f; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12008 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco e ponte ao 

fundo; Valor facial: 10 f; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-12009 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de barragem; Valor 

facial: 80 f; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12011 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de emblema CSSR; 

Valor facial: 30 h; Cor vermelho, azul e verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12012 filatelia Selo Dinamarca

Selo horizontal, denteado; Imagem de barcos 

estilizados; Valor facial: 20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-12013 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de duas barras 

verticais espiraladas; Valor facial: 60; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12014 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de numeral 10 

encimado por coroa; Valor facial: 10 ore; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12016 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de bisão; Valor 

facial: 30 h; Cor vermelho, azul e marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.



061-12017 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de cavalheiro com 

corneta; Valor facial: 40 h; Cor azul, laranja e amarelo. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12018 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de palácio; Valor facial: 

5; Cor roxo. Franquia multipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte.

061-12019 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Imagem de palácio; Valor facial: 

5; Cor roxo. Franquia multipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte.

061-12020 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina. Valor facial: 

20; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-12021 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie Masculina; Valor facial: 

10; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-12022 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de cavaleiro estilizado. 

Valor facial: 50 + 25; Cor azul, vermelho, amarelo, cinza, 

preto e verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-12023 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de trançado em 

formato de mandala. Valor facial: 30; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12024 filatelia Selo Alemanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de trançado em 

formato de mandala. Valor facial: 30; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12025 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de com pontos 

circulares formando cruz. Valor facial: 20; Cor verde, 

azul, roxo, vermelho e rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.



061-12026 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de com pontos 

circulares formando cruz. Valor facial: 20; Cor verde, 

azul, roxo, vermelho e rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12027 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de com pontos 

circulares formando cruz. Valor facial: 20; Cor verde, 

azul, roxo, vermelho e rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12028 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício com 

frontão. Valor facial: 10; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-12029 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício triangular 

com porta em arco. Valor facial: 30; Cor vermelha. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12030 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício triangular 

com porta em arco. Valor facial: 30; Cor vermelha. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12031 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie masculina. 

Valor facial: 70; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12032 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie masculina. 

Valor facial: 70; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12033 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie masculina. 

Valor facial: 60; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-12034 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie masculina. 

Valor facial: 60; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.



061-12035 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício triangular 

com porta em arco. Valor facial: 30; Cor vermelha. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12036 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de navio. Valor facial: 

50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-12037 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie masculina. 

Valor facial: 1dm; Cor verde. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-12038 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina. Valor facial: 

10; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-12039 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina. Valor facial: 

10; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-12041 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de três figuras 

humanas. Valor facial: 70; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12042 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 50 dienstmarke; Cor lilás. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-12043 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

masculinas; Valor facial: 6; Cor roxa. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-12044 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

em avenida com prédios; Valor facial: 24 (valor original) 

e 20 (valor remarcado); Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.



061-12045 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de figura masculina 

com edifico ao fundo; Valor facial: 15; Cor roxo. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-12047 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina ; Valor facial: 

100; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-12048 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem de barco ladeado por 

montanhas ; Valor facial: 50; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-12049 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Efígie feminina ; Valor facial: 10; 

Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.

061-12050 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal denteado; Imagem de templo grego; 

Valor facial: 1; Cor azul e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-12051 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado; Efígie de duas figuras 

femininas em trajes religiosos ; Valor facial: 50; Cor 

verde. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-12052 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

2,50; Cor roxo e preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-12053 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado; Composição estilizada com 

figuras humanas, zoomorfas e fitomorfas; Valor facial: 

30; Cor rosa, azul, verde e laranja. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-12054 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado; Efígie de duas figuras 

femininas; Valor facial: 50; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-12055 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 2; 

Cor azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-12056 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem de figura humana 

sentada; Valor facial: 2,50; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12057 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem de cabeça de boi; Valor 

facial: 200; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-12058 filatelia Selo Grécia

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifícios na 

montanha; Valor facial: 100; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-12059 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

1200; Cor verde. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-12060 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo La Tour de 

Cesar Provins; Valor facial:0,70; Cor verde, marrom e 

azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

República

061-12061 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo - La Tour de 

Cesar, Provins; Valor facial: 0,70; Cor verde, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12062 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

0,40; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-12063 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

0,40; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-12064 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de rua com edifícios; 

Valor facial:0,90; Cor verde e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - República

061-12065 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de montanha Gorges 

de L´ardèche; Valor facial: 1,40; Cor verde, marrom e 

azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

República



061-12066 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

0,40; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-12067 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

0,50; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-12068 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Figura feminina com trigo; Valor 

facial:10 f; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-12073 filatelia Selo Yemen

Selo vertical, denteado; Imagem de vagem; Valor facial: 

1/3 B; Cor azul, marrom, preto. Franquia isolada.

061-12086 filatelia Selo Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Figura de Efígie masculina; 

Valor facial :0,60; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-12087 filatelia Selo Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-12088 filatelia Selo Iugoslávia

Selo vertical, denteado; Imagem de monumento 

ladeado por edifícios; Valor facial: 0,50; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12092 filatelia Selo Gilbraltar

Selo quadrangular, denteado, sobre placa retangular em 

papel. Imagem de castelo e efígie de Elizabeth II. Valor 

facial: 1d.Cor: verde e preto. Franquia multipla.

061-12093 filatelia Selo Gilbraltar

Selo quadrangular, denteado, sobre placa retangular em 

papel. Imagem de flores e efígie de Elizabeth II. Valor 

facial: 1/2d.Cor verde e rosa. Franquia multipla.

061-12094 filatelia Selo Gilbraltar

Selo quadrangular, denteado, sobre placa retangular em 

papel. Imagem de canhões e efígie de Elizabeth II. Valor 

facial: 2d.Cor marrom, laranja e preto. Franquia 

multipla.



061-12095 filatelia Selo Yemem

Selo quadrangular, denteado, sobre placa retangular em 

papel. Imagens diversas. Valor facial: 1/4b .Cor verde, 

branca e preta. Franquia multipla.

061-12096 filatelia Selo Gilbraltar

Selo quadrangular, denteado, sobre placa retangular em 

papel. Imagens diversas. Valor facial: 1/4b .Cor 

vermelha, branca e preta. Franquia multipla.

061-12097 filatelia Selo Gilbraltar

Selo quadrangular, denteado, sobre placa retangular em 

papel. Imagens diversas. Valor facial: 1/4b .Cor bege, 

branca e preta. Franquia multipla.

061-12098 filatelia Selo Gilbraltar

Selo quadrangular, denteado, sobre placa retangular em 

papel. Imagens diversas. Valor facial: 1/3b .Cor laranja, 

branca e preta. Franquia multipla.

061-12099 filatelia Selo Gilbraltar

Selo quadrangular, denteado, sobre placa retangular em 

papel. Imagens diversas. Valor facial: 1/2 b .Cor roxa, 

branca e preta. Franquia multipla.

061-12100 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de tubulação com 

escadas ao fundo; Valor facial: 30; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12101 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de tubulação com 

escadas ao fundo; Valor facial: 30; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12102 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 5; 

Cor azul. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12104 filatelia Selo Líbano

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe salmão ; 

Valor facial:100 p; Cor verde, amarelo, rosa e marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.



061-12105 filatelia Selo Colômbia

Selo vertical, denteado; Efígie de Félix Restrepo Megia ; 

Valor facial: 80 ctvs; Cor azul e dourado. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-12108 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Marechal Rondon com 

desenho de cocar indígena e mapa do Brasil ; Valor 

facial: 30; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Centenário do Nascimento do 

Marechal Cândido Rondon

061-12109 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Vista panorâmica do pão de 

açúcar ; Valor facial:15,00; Cor laranja e azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série IV 

Centenário da Cidade do Rio de Janeiro

061-12110 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ruben Dario ; Valor 

facial:100 cruzeiros; Cor lilás. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Cinquentenário da Morte do 

Poeta Nicaraguense Ruben Dario

061-12111 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de sol e montanhas ; 

Valor facial:10 centavos; Cor preto e laranja. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série 22ª Reuniao 

do IBRD - IFC - IDA - IMF

061-12112 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de peixe; Valor 

facial: 5 centavos; Cor cinza. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - 2º Centenário de Piracicaba - SP

061-12113 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ave e antena; Valor 

facial:10 cts; Cor rosa e cinza . Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Criaçao do Ministério das 

Comunicaçoes



061-12114 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Semana da Pátria

061-12115 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Semana da Pátria

061-12116 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Semana da Pátria

061-12117 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Semana da Pátria

061-12118 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da escultura "A 

Justiça" de A. Ceschiatti; Valor facial: 1,80; Cor marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - 150 Anos do Supremo Tribunal Federal

061-12119 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da escultura "A 

Justiça" de A. Ceschiatti; Valor facial: 1,80; Cor marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - 150 Anos do Supremo Tribunal Federal

061-12120 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da escultura "A 

Justiça" de A. Ceschiatti; Valor facial: 1,80; Cor marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - 150 Anos do Supremo Tribunal Federal



061-12121 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da escultura "A 

Justiça" de A. Ceschiatti; Valor facial: 1,80; Cor marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - 150 Anos do Supremo Tribunal Federal

061-12122 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem das cataratas do 

Iguaçu; Valor facial: 1,80; Cor azul, verde e branco. 

Franquia isolada - Série Defesa do Meio Ambiente - 

Parque Nacional do Iguaçu

061-12123 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem das cataratas do 

Iguaçu; Valor facial: 1,80; Cor azul, verde e branco. 

Franquia isolada - Série Defesa do Meio Ambiente - 

Parque Nacional do Iguaçu

061-12124 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem das cataratas do 

Iguaçu; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série Defesa do Meio 

Ambiente - Parque Nacional do Iguaçu

061-12125 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem das cataratas do 

Iguaçu; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série Defesa do Meio 

Ambiente - Parque Nacional do Iguaçu

061-12126 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Ipê amarelo; Valor 

facial: 1,80; Cor amarelo, azul, marrom. Franquia 

múltipla de 02 selos - Série Defesa do Meio Ambiente - 

Parque Nacional do Iguaçu

061-12127 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Ipê amarelo; Valor 

facial: 1,80; Cor amarelo, azul, marrom. Franquia 

múltipla de 02 selos - Série Defesa do Meio Ambiente - 

Parque Nacional do Iguaçu



061-12128 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Ipê Amarelo; Valor 

facial: 1,80; Cor azul e amarelo. Franquia isolada - Série 

Defesa do Meio Ambiente - Parque Nacional do Iguaçu

061-12129 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Ipê Amarelo; Valor 

facial: 1,80; Cor azul e amarelo. Franquia isolada - Série 

Defesa do Meio Ambiente - Parque Nacional do Iguaçu

061-12130 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12131 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12132 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12133 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12134 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

berimbau; Valor facial: 1,80; Cor marrom, amarelo, azul, 

verde, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Folclore Brasileiro - 

Instrumentos Musicais



061-12135 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

berimbau; Valor facial: 1,80; Cor marrom, amarelo, azul, 

verde, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Folclore Brasileiro - 

Instrumentos Musicais

061-12136 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

berimbau; Valor facial: 1,80; Cor marrom, amarelo, azul, 

verde, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Folclore Brasileiro - 

Instrumentos Musicais

061-12137 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

berimbau; Valor facial: 1,80; Cor marrom, amarelo, azul, 

verde, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Folclore Brasileiro - 

Instrumentos Musicais

061-12138 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de viola; 

Valor facial: 1,80; Cor amarelo, vermelho, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-12139 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de viola; 

Valor facial: 1,80; Cor amarelo, vermelho, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-12140 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de viola; 

Valor facial: 1,80; Cor amarelo, vermelho, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais



061-12141 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de viola; 

Valor facial: 1,80; Cor amarelo, vermelho, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-12142 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

pífaros; Valor facial: 1,80; Cor amarelo, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-12143 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

pífaros; Valor facial: 1,80; Cor amarelo, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-12144 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

pífaros; Valor facial: 1,80; Cor amarelo, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-12145 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de tocadores de 

pífaros; Valor facial: 1,80; Cor amarelo, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrumentos Musicais

061-12146 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobrecarta; Imagem de 

tocadores de Berimbau, Pífaros, Viola; Valor Facial: 

1,80; Cor verde, marrom, amarelo, azul, vermelho, 

roxo, bege; Franquia mista de 3 selos da mesma série. 

Provido de Carimbo de porte - Série Folclore Bras



061-12147 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tela 

"Jangadeiros"; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Centenário do Pintor Hélios Seelinger

061-12148 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tela 

"Jangadeiros"; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Centenário do Pintor Hélios Seelinger

061-12149 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tela 

"Jangadeiros"; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Centenário do Pintor Hélios Seelinger

061-12150 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tela 

"Jangadeiros"; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Centenário do Pintor Hélios Seelinger

061-12151 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

tocadores de Viola; Valor Facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, amarelo, azul, vermelho, roxo, bege; Franquia 

mista de 3 selos da mesma série. Provido de Carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instrum

061-12152 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

tocadores de Pífaros; Valor Facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, amarelo, azul, vermelho, roxo, bege; Franquia 

mista de 3 selos da mesma série. Provido de Carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Instr



061-12153 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem de 

tocadores de Berimbau; Valor Facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, amarelo, azul, vermelho, roxo, bege; Franquia 

mista de 3 selos da mesma série. Provido de Carimbo de 

porte - Série Folclore Brasileiro - Inst

061-12154 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ernesto Geisel; Valor 

facial: 1,80; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos - 

Homenagem ao Presidente Geisel

061-12155 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ernesto Geisel; Valor 

facial: 1,80; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos - 

Homenagem ao Presidente Geisel

061-12156 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ernesto Geisel; Valor 

facial: 1,80; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos - 

Homenagem ao Presidente Geisel

061-12157 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Ernesto Geisel; Valor 

facial: 1,80; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos - 

Homenagem ao Presidente Geisel

061-12158 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de linotipo "DIARIO 

DE PORTO ALEGRE"; Valor facial: 1,10; Cor amarelo, 

rosa, preto. Franquia multipla de 02 selos. - 

Sesquicentenário do Diário de Porto Alegre

061-12159 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de linotipo "DIARIO 

DE PORTO ALEGRE"; Valor facial: 1,10; Cor amarelo, 

rosa, preto. Franquia multipla de 02 selos. - 

Sesquicentenário do Diário de Porto Alegre

061-12160 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca



061-12161 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12162 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12163 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12164 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12165 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12166 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca



061-12167 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do selo de dez reis com 

efígie do Barba Branca; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos - Dia do 

Selo - Centenário do Barba Branca

061-12168 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de satélite em volta da 

terra; Valor facial: 1,80; Cor verde, roxo, preto. Franquia 

multipla de 04 selos - Terceira Assembléia das Partes do 

INTELSAT

061-12169 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de satélite em volta da 

terra; Valor facial: 1,80; Cor verde, roxo, preto. Franquia 

multipla de 04 selos - Terceira Assembléia das Partes do 

INTELSAT

061-12170 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de satélite em volta da 

terra; Valor facial: 1,80; Cor verde, roxo, preto. Franquia 

multipla de 04 selos - Terceira Assembléia das Partes do 

INTELSAT

061-12171 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de satélite em volta da 

terra; Valor facial: 1,80; Cor verde, roxo, preto. Franquia 

multipla de 04 selos - Terceira Assembléia das Partes do 

INTELSAT

061-12172 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja do Pátio do 

Colégio; Valor facial: 1,80; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Restauraçao da igreja do Pátio do Colégio

061-12173 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja do Pátio do 

Colégio; Valor facial: 1,80; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Restauraçao da igreja do Pátio do Colégio



061-12174 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja do Pátio do 

Colégio; Valor facial: 1,80; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Restauraçao da igreja do Pátio do Colégio

061-12175 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja do Pátio do 

Colégio; Valor facial: 1,80; Cor vermelho. Franquia 

múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de porte - 

Restauraçao da igreja do Pátio do Colégio

061-12176 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sertão brasileiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, vermelho, marrom. 

Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro - Homenagem a Joao Guimaraes 

Rosa

061-12177 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sertão brasileiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, vermelho, marrom. 

Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro - Homenagem a Joao Guimaraes 

Rosa

061-12178 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sertão brasileiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, vermelho, marrom. 

Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro - Homenagem a Joao Guimaraes 

Rosa

061-12179 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sertão brasileiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, vermelho, marrom. 

Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro - Homenagem a Joao Guimaraes 

Rosa



061-12180 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sertão brasileiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, vermelho, marrom. 

Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro - Homenagem a Joao Guimaraes 

Rosa

061-12181 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sertão brasileiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, vermelho, marrom. 

Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro - Homenagem a Joao Guimaraes 

Rosa

061-12182 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sertão brasileiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, vermelho, marrom. 

Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro - Homenagem a Joao Guimaraes 

Rosa

061-12183 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do sertão brasileiro; 

Valor facial: 1,80; Cor verde, vermelho, marrom. 

Franquia múltipla de 08 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro - Homenagem a Joao Guimaraes 

Rosa

061-12185 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos - Semana da Pátria

061-12186 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos - Semana da Pátria

061-12187 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos - Semana da Pátria



061-12188 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos - Semana da Pátria

061-12189 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos - Semana da Pátria

061-12190 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos - Semana da Pátria

061-12191 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos - Semana da Pátria

061-12192 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

preto. Franquia múltipla de 08 selos - Semana da Pátria

061-12193 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Tropa; Valor 

facial: 9,50; Cor verde, marrom. Franquia mista de 06 

selos - Série Evoluçao dos Transportes Postais

061-12194 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Mala Postal; 

Valor facial: 8,50; Cor verde, marrom. Franquia mista de 

06 selos - Série Evoluçao dos Transportes Postais

061-12195 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Vagão 

Ambulante; Valor facial: 7,50; Cor rosa, preto. Franquia 

mista de 06 selos - Série Evoluçao dos Transportes 

Postais



061-12196 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do carro postal; 

Valor facial: 1,80; Cor rosa, preto. Franquia mista de 06 

selos - Série Evoluçao dos Transportes Postais

061-12197 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do caminhão linha 

tronco nacional; Valor facial: 1,80; Cor azul, marrom. 

Franquia mista de 06 selos - Série Evoluçao dos 

Transportes Postais

061-12198 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do bonde postal; 

Valor facial: 1,80; Cor azul, marrom. Franquia mista de 

06 selos - Série Evoluçao dos Transportes Postais

061-12199 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Paisagem de 

Sabará de Alberto da Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; 

Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla 

de 08 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura

061-12200 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Paisagem de 

Sabará de Alberto da Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; 

Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla 

de 08 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura

061-12201 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Paisagem de 

Sabará de Alberto da Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; 

Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla 

de 08 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura



061-12202 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Paisagem de 

Sabará de Alberto da Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; 

Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla 

de 08 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura

061-12203 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Paisagem de 

Sabará de Alberto da Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; 

Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla 

de 08 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura

061-12204 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Paisagem de 

Sabará de Alberto da Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; 

Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla 

de 08 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura

061-12205 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Paisagem de 

Sabará de Alberto da Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; 

Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla 

de 08 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura

061-12206 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Paisagem de 

Sabará de Alberto da Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; 

Cor verde, azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla 

de 08 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura



061-12208 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro Sto 

Antônio, N.A. Taunay; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na 

Pintura

061-12209 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro Sto 

Antônio, N.A. Taunay; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na 

Pintura

061-12210 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro Sto 

Antônio, N.A. Taunay; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na 

Pintura

061-12211 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro Sto 

Antônio, N.A. Taunay; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na 

Pintura

061-12212 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro Sto 

Antônio, N.A. Taunay; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na 

Pintura

061-12213 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro Sto 

Antônio, N.A. Taunay; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na 

Pintura



061-12214 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro Sto 

Antônio, N.A. Taunay; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na 

Pintura

061-12215 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro Sto 

Antônio, N.A. Taunay; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

verde, marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na 

Pintura

061-12216 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da paisagem de 

Pernambuco, de Frans Post; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12217 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da paisagem de 

Pernambuco, de Frans Post; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12218 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da paisagem de 

Pernambuco, de Frans Post; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12219 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da paisagem de 

Pernambuco, de Frans Post; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura



061-12220 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da paisagem de 

Pernambuco, de Frans Post; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12221 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da paisagem de 

Pernambuco, de Frans Post; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12222 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da paisagem de 

Pernambuco, de Frans Post; Valor facial: 1,80; Cor azul, 

marrom. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12224 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro do 

Castelo, V. Meirelles; Valor facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, azul. Franquia mista de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12225 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro do 

Castelo, V. Meirelles; Valor facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, azul. Franquia mista de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12226 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro do 

Castelo, V. Meirelles; Valor facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, azul. Franquia mista de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura



061-12227 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro do 

Castelo, V. Meirelles; Valor facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, azul. Franquia mista de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12228 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro do 

Castelo, V. Meirelles; Valor facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, azul. Franquia mista de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12229 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro do 

Castelo, V. Meirelles; Valor facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, azul. Franquia mista de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12230 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro do 

Castelo, V. Meirelles; Valor facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, azul. Franquia mista de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12231 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Morro do 

Castelo, V. Meirelles; Valor facial: 1,80; Cor verde, 

marrom, azul. Franquia mista de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Paisagem Brasileira na Pintura

061-12232 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

verde, marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-12233 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

verde, marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Natal



061-12234 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

verde, marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-12235 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

verde, marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-12236 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

verde, marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-12237 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

verde, marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-12238 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

verde, marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-12239 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

verde, marrom, cinza. Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-12240 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mulher, papiro e 

trigo; Valor facial: 1,30; Cor vermelho, laranja e preto. 

Franquia isolada. - Diplomacia Brasileira Paz e 

Desenvolvimento

061-12241 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira da 

Ordem de Cristo; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

amarelo, azul, verde. Franquia mista de 06 selos - Série 

Bandeiras Históricas VII LUBRAPEX



061-12242 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do monumento aos 

Açorianos; Sem Valor facial; Cor vermelho, amarelo, 

azul, verde, marrom. Franquia mista de 06 selos - Série 

Bandeiras Históricas VII LUBRAPEX

061-12243 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira da 

Ordem de Cristo; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

amarelo, azul, verde. Franquia mista de 06 selos - Série 

Bandeiras Históricas VII LUBRAPEX

061-12244 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do monumento aos 

Açorianos; Sem Valor facial; Cor vermelho, amarelo, 

azul, verde, marrom. Franquia mista de 06 selos - Série 

Bandeiras Históricas VII LUBRAPEX

061-12245 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira do 

Reino Unido; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

azul, verde. Franquia mista de 06 selos - Série Bandeiras 

Históricas VII LUBRAPEX

061-12246 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira do 

Principado do Brasil; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

amarelo, azul, verde. Franquia mista de 06 selos - Série 

Bandeiras Históricas VII LUBRAPEX

061-12247 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira do 

Reino Unido; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

azul, verde. Franquia mista de 06 selos - Série Bandeiras 

Históricas VII LUBRAPEX

061-12248 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira do 

Principado do Brasil; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, 

amarelo, azul, verde. Franquia mista de 06 selos - Série 

Bandeiras Históricas VII LUBRAPEX



061-12249 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira 

Nacional; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

azul, verde. Franquia mista de 06 selos - Série Bandeiras 

Históricas VII LUBRAPEX

061-12250 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira 

Nacional; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

azul, verde. Franquia mista de 06 selos - Série Bandeiras 

Históricas VII LUBRAPEX

061-12251 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira do Brasil 

Império; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, azul, 

verde. Franquia mista de 06 selos - Série Bandeiras 

Históricas VII LUBRAPEX

061-12252 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Bandeira do Brasil 

Império; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, azul, 

verde. Franquia mista de 06 selos - Série Bandeiras 

Históricas VII LUBRAPEX

061-12253 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro; Valor facial: 12,50; Cor verde, amarelo, 

rosa. Franquia múltipla de 02 selos - Série Teatros 

Brasileiros

061-12254 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro; Valor facial: 12,50; Cor verde, amarelo, 

rosa. Franquia múltipla de 02 selos - Série Teatros 

Brasileiros

061-12255 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Teatro da Paz, 

Belém, Pará; Valor facial: 10,50; Cor amarelo, laranja. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série Teatros Brasileiros

061-12256 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Teatro da Paz, 

Belém, Pará; Valor facial: 10,50; Cor amarelo, laranja. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série Teatros Brasileiros



061-12257 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Teatro José de 

Alencar; Valor facial: 12,00; Cor marrom, cinza, laranja, 

verde. Franquia mista de 02 selos. - Série Teatros 

Brasileiros

061-12258 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Teatro José de 

Alencar; Valor facial: 12,00; Cor marrom, cinza, laranja, 

verde. Franquia mista de 02 selos. - Série Teatros 

Brasileiros

061-12259 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cruzes 

tematizando serviços prestados; Valor facial: 1,80; Cor 

vermelho. Franquia múltipla de 04 selos. Provido de 

carimbo de porte - 70 Anos da Cruz Vermelha Brasileira

061-12260 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cruzes 

tematizando serviços prestados; Valor facial: 1,80; Cor 

vermelho. Franquia múltipla de 04 selos. Provido de 

carimbo de porte - 70 Anos da Cruz Vermelha Brasileira

061-12261 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cruzes 

tematizando serviços prestados; Valor facial: 1,80; Cor 

vermelho. Franquia múltipla de 04 selos. Provido de 

carimbo de porte - 70 Anos da Cruz Vermelha Brasileira

061-12262 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cruzes 

tematizando serviços prestados; Valor facial: 1,80; Cor 

vermelho. Franquia múltipla de 04 selos. Provido de 

carimbo de porte - 70 Anos da Cruz Vermelha Brasileira

061-13890 cultura popular Escultura Curupira

Imagem folclorica tematizando Curipira, índio de pés 

virados para trás, em madeira; Figura masculina, 

desnuda, em pé, sobre base cilindrica e plana, pés 

descalços virados para trás, pernas retas, braço direito 

dobrado, braço esquerdo reto, cabeça ovalada,



061-13891 cultura popular Escultura Caapora

Imagem folclorica tematizando Caapora em madeira; 

Imagem sobre base retangular e plana, superficie 

talhada, figura masculina sobre figura zoomorfa, javali, 

desnuda, rosto com um olho central.

061-13892 cultura popular Escultura Iara

Imagem folclorica tematizando Iara, Mãe d'Água, em 

madeira; Figura feminina sentada em eleveação, 

desnuda, base plana em dois circulos unidos entre si 

resina, pés espatulares, pernas retas, braço direito 

levemente dobrado com mão descançando sobre perna 

direita.

061-13893 cultura popular Escultura Mula Sem Cabeça

Imagem folclorica tematizando a Mula Sem Cabeça, em 

madeira; Figura zoomorfa, sobre base retangular e 

plana, sobre as duas patas dianteiras, patas traseiras em 

posição de coice com pata esquerda atingindo elemento 

fitomorfo, provido de rabo, crina, pescoço.

061-13894 cultura popular Escultura Jurupari

Imagem folclorica tematizando o Jurupari, em madeira; 

Grupo escultorico agrupado, sobre base retangular e 

plana, superficie talhada, figura masculina deitada sobre 

a base, desundo, figura folclorica com braços retos 

envolta do pescoço da figura deitada.

061-13895 cultura popular Escultura Saci-Pererê

Imagem folclorica tematizando Saci-Pererê, em 

madeira; Figura masculina, desnuda, em pé, sobre base 

cilindrica e plana, pé descalço, perna reta, braço direito 

levemente inclinado para trás, braço esquerdo inclinado 

par frente, cabeça cônica, lábios grosso

061-13896 cultura popular Escultura Boitata

Imagem folclorica tematizando Boitatá, em madeira; 

Figura zoomorfa, de uma serpente, sobre base plana 

retangular, corpo alongado, liso, cabeça triangular, com 

olhos grandes, narinas e boca;



061-13897 etnográfico Utensílios em miniatura Karajá 

Conjunto de onze miniaturas de utensílios em madeira, 

uso cotidiano, com detalhes geométricos em preto, 

fixados em esteria de fibra vegetal. Contém seis adornos 

plumários nas cores marrom, branco, vermelho, azul e 

amarelo. 

061-13899 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem da Índia Candire, trajando vestido 

florido, segurando um vaso de cerâmica com a mão 

direita, ao fundo armário de madeira. Interior de sua 

residência. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Candire 

mostrando cerâmica confeccionada por ela em sua 

casa".

061-13900 etnográfico Pau de Arian Sataré (Mawé)

Chocalho tubular de fibra vegetal trançada em duas 

cores, tubo de bambu aberto em uma extremidade com 

tampa tipo rolha, com elementos sonoros no interior do 

tubo (seixos, sementes?). "Chocalho tubular. Recipiente 

de tubo de bambu, fechado, com elementos e 

mecanismos sonoros em seu interior. Orevestimento 

decorativo trançado está elaborado com fibra vegetal na 

cor natural e tingida em preta, provavelmente com tinta 

de jenipapo. É conhecido como pau de chuva" (Sônia 

Dorta). 

061-13901 etnográfico Carcás

Porta-flecha envenenada da tribo wai-wai, de bambu, 

em formato de tubo cilíndrico talhado, com tampa em 

couro, com plumárias escuras envoltas por linhas de 

fibra vegetal em volta da base e boca. Contém três 

flechas.



061-13902 etnográfico Fuso Urubu Kaapor

Implemento de fiação. Constituído de uma vareta, 

torneada com fios de algodão, provida de plumária na 

cor vermelha, que serve de bobina e uma roda em 

material ósseo que desempenha a função de volante 

para torcer a fiação.

061-13904 etnográfico Colar Kaingang Colar de fio de nylon envolto por sementes e conchas.

061-13905 etnográfico Colar Kaingang 

Colar de fio de nylon, envolto por contas, conhas e 

contas de plástico, imitando pedras preciosas, 

intercaladas.

061-13906 etnográfico Cora emplumada Xavante (Paricó)

Aro em quatro talas unidas entre si por trançado de fibra 

vegetal escura. Adorno central em plumária nas amarela 

e azul.

061-13907 etnográfico Cora emplumada Xavante (Paricó)

Aro em quatro talas unidas entre si por trançado de fibra 

vegetal escura. Fios de fibra vegetal na parte traseira 

fixado com fios de algodão. Adorno central em plumária 

nas cores azul e amarela.

061-13908 etnográfico Borduna

Borduna para pesca, em madeira pau-brasil da tribo 

xavante, trabalhada na ponta, com linha de fibra 

vegetal, palha e plumárias na cor amarela.

061-13909 etnográfico Apito de cabaça preso a colar

Apito de cabaça com detalhes gravadas, orificio na 

extremidade inferior, dois orificios no bojo, encimado por 

rolete em madeira envolto com fio de algodão com 

pingentes laterais com miçangas, unhas e plumária nas 

cores branca e amarela. Colar em cordão em fio de 

algodão.

061-13910 arqueológico Mão de pilão

Mão de Pilão lítico polido globular Xavante com retirada 

de material horizontalmente. Coloração rosada.

061-13911.01 etnográfico Arco Caiuás

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior prolongada à 

metade superior da empunhadura em envoltório, 

ombros rombudos.



061-13912 etnográfico Chocalho Xavante

Chocalho globular de cabaça, envolto por plumária nas 

cores azul, amarelo, verde, vermelho e branca, fixadas 

com pontos de resina. Cabo em madeira com 

extremidade superior adornada por trançado de fibra 

vegetal natural e preta.

061-13913 etnográfico Chocalho Xavante

Chocalho globular de cabaça envolto por plumária nas 

cores azul, amarelo, verde, vermelho e branca, fixadas 

com pontos de resina. Cabo em madeira com envolto 

com trançado de fibra vegetal natural e preta.

061-13914 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Retrato da índia Vanuíre, trajando colares 

e lenço na cabeça. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" A mulher 

desse retrato é a indígena Vanuíre, pacificadora 

Kaingang que morreu em 1918".

061-13915 etnográfico Pente singelo de duas hastes Kaingang

Pente singelo de duas hastes em bambú, série paralela 

de taliscas de madeira pontiagudas unidas entre si por 

trançado de linha de algodão vermelha, plumária nas 

cores verde e branca, na haste superior. 

061-13916 etnográfico Pente singelo de duas hastes Kaingang 

Pente singelo de duas hastes de bambú, série paralela 

de taliscas de madeira pontiagudas unidas entre si por 

trançado de linha de algodão vermelha, com plumárias 

nas cores branca, azul e marrom, na haste superior. 

061-13917 etnográfico

Brinquedo trançado pega-moça Tukano (Pinó 

pawe numelé)

Espécie de mini-tipiti que, quando pressionado encolhe, 

e quando nele se agarro o dedo é impossível soltá-lo, 

exceto se encolhido novamente para alargar-se. 

Confeccionado em fibra vegetal, trançada, nas cores 

preta e natural.



061-13918 etnográfico Colar de contas

Colar de fio de nylon envolto por contas e espinho de 

ouriço intercalados.

061-13919 etnográfico Remo espatular Karajá

Remo com pá em forma de espátula terminando em 

ponta triangular em madeira, com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, cabo, punho em 

forma de cauda de peixe.

061-13921 equipamento industrializado Máquina de somar

Máquina de somar em metal, pintado de preto, botões 

digitadores pretos e brancos com números impressos, 

alavanca na lateral direita, parte superior com encaixe 

para fita e rolo de papel. Marca Burroughs.

061-13922 equipamento industrializado Máquina de somar

Máquina de somar de formato retangular em metal 

pintado de preto com alavanca do lado direito para 

mudar a linha da escrita, teclas numéricas em formato 

circular de metal preta, branca e vermelha, e outras 

teclas (ST,TOTAL,NA,X,E,-) numa placa verde. 

061-13923 equipamento industrializado Vitrola

Vitrola portátil 78 RPM, de caixa de madeira e 

maquinário em metal prata, com braço desprovido de 

agulha; estojo interno para armazenamento de discos. 

Com manivela na lateral esquerda. Marca "APOLLO 

17GDS".

061-13924 equipamento industrializado Vitrola

Vitrola portátil em caixa de madeira, provido de prato, 

braço com agulha; acompanha 5 LPs: 2 japoneses, 

Columbia e King Record, 1 RCA Victor, 1 Mocambo. 

Marca "COLUMBIA". Modelo numero 203.

061-13925 equipamento industrializado Vitrola

Vitrola com caixa externa de madeira na cor marrom, 

com aparência de mármore. Caixa interna de madeira 

escura. Fecho, agulha, suporte pro disco, chave que 

muda velocidade do disco e dobradiças em metal. 

Manivela no lado esquerdo; Alça para carregar na caixa 

e face externa; Modelo 2.



061-13926 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

manchas e rasgos; com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie de homem e homem em jangada. Cruzeiro.

061-13927 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie de homem e homem em jangada. - Cruzeiro.

061-13928 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos e marcas 

de dobras; com valor de 5000 cruzeiros; anverso com 

efígie do Tiradentes - Cruzeiro.

061-13929 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com 

efígie da Princesa Isabel. Cruzeiro.

061-13930 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas. Cruzeiro.

061-13931 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, rasgos e 

marcas de dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; 

anverso com efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-13932 uso pessoal Isqueiro

Peça retangular em metal, com laterais arredondadas, 

base plana com depressão e orificio ao centro; superficie 

com mecanismo que produz chama; interior com 

algodão;

061-13933 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com 

efígie do Marques de Tamandaré. Cruzeiro.

061-13934 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com 

efígie do Marques de Tamandaré. Cruzeiro.

061-13935 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula da Argentina, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 peso; anverso com 

efígie do Gral. Belgrano.



061-13936 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula da Argentina, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 50 pesos; anverso com 

efígie do Gral. San MaReserva Técnicain.

061-13937 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1cruzeiro; anverso com imagem 

de cana de açucar - Cruzeiro (1979).

061-13938 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula da Argentina, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 pesos; anverso com 

efígie do Gral. Belgrano.

061-13939 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Carlos Gomes - 

Réis (1937).

061-13940 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis (1937).

061-13941 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-13942 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-13943 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem feminina 

ajoelhada - Réis (1927).

061-13944 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1.000 réis; anverso com imagem 

feminina ajoelhada - Réis (1928).

061-13945 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e desgastes; Reverso 

com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa 

do Brasil - Cruzeiro (1945).

061-13946 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1945).



061-13947 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-13948 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-13949 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro ;anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1946).

061-13950 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1946).

061-13951 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1946).

061-13952 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1946).

061-13953 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1952).

061-13954 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1945).

061-13955 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem 

do mapa do Brasil - Cruzeiro (1946).

061-13956 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).



061-13957 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do presidente 

Dutra - Cruzeiro (1951).

061-13958 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada,com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-13959 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1942).

061-13960 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação; Reverso com valor de 500 réis; anverso com 

imagem feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-13961 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos; 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-13962 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidades e desgaste; Reverso 

com valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem do mapa 

do Brasil - Cruzeiro (1945).

061-13963 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 1cruzeiro; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-13964 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-13965 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com imagem do mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1946).

061-13968 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

da República (1967).

061-13969 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

da República (1970).



061-13970 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-13971 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação. Reverso com valor de 50 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-13972 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-13973 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-13974 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1950).

061-13975 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-13976 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1946).

061-13977 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-13978 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1947).

061-13979 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígie de Tobias Barreto - 

Réis (1939).

061-13980 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).



061-13981 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-13982 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido com sinais de uso no 

gume e no entalhe com restos do processo de 

lascamento, inclusive em uma das faces.

061-13983 arqueológico Fragmento de lâmina

Esboço de lâmina de machado lítico. Rocha com sinais de 

retirada.

061-13986 objeto de culto Missal

Livro para celebração de missa cristã catolica, capa em 

couro na cor vermelha com inscrição de ostensório ao 

centro, ladeado por motivos fitomorfos; Lombada na cor 

marrom com a inscrição "MISSALE ROMANUM".

061-13987 objeto de culto Missal

Livro para celebração de missa cristã catolica, capa em 

couro na cor vermelha com inscrição de cruz latina ao 

centro, ladeado por linhas; Lombada com a inscrição 

"MISSALE ROMANUM em dourado, com 6 faixas 

horizontais em dourado. Provido de marcador em faixas 

coloridas.

061-14023 indumentária Quepe da Marinha

Boné de copa redonda em tecido na cor branca,pala 

sobre os olhos em material plástico na cor preta, ao 

centro bordado do brasão da marinha; borda interior em 

faixa de couro marrom.

061-14024 documento textual Bilhete Loteria Esportiva

Bilhete em papel, Loteria Esportiva da Caixa Econômica 

Federal, na cor laranja.

061-14025 documento textual Bilhete Loteria Esportiva

Bilhete em papel, Loteria Esportiva da Caixa Econômica 

Federal, na cor laranja.

061-14031 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita, em bom 

estado de conservação; Imagem de cachoeira (Paulo 

Afonso Est. De Alagoas).



061-14032 fotografia

Fotografia em preto e branco em primeiro plano 

mandacaru, ao fundo, cachoeira

061-14033 fotografia Fotografia em preto e branco Cachoeira de Paulo Afonso

061-14034 fotografia

Fotografia em preto e branco cachoeira Paulo Afonso, 

Est. Alagoas

061-14035 fotografia

Fotografia em preto e branco cachoeira, no canto 

esquerdo um guincho; Cachoeira de Paulo Afonso Est. 

De Alagoas

061-14036 fotografia

Fotografia em preto e branco Trecho do Rio São 

Francisco Est. De Alegoas

061-14037 fotografia

Fotografia em preto e branco edificação ao lado de 

encosta e à frente escada fixada às pedras

061-14038 fotografia

Fotografia, colorida, cachoeira de Paulo Afonso Est. De 

Alagoas

061-14039 fotografia

Fotografia em preto e branco cachoeira Paulo Afonso 

estado de Alagoas

061-14040 fotografia

Fotografia em preto e branco embarcação em rio ao 

fundo, vegetação; Trecho do Rio São Francisco Est. de 

Alagoas

061-14041 fotografia Fotografia em preto e branco cachoeira Paulo Afonso

061-14042 fotografia

Fotografia em preto e branco cachoeira de Paulo Afonso 

Est. De Alagoas

061-14043 fotografia

Fotografia em preto e branco cachoeira de Paulo Afonso 

Est. De Alagoas

061-14044 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás e 

branco. Provido de haste em metal e alça em tecido; VI 

Macabiah Nacional.

061-14045 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom e branco. Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Medicina, Vital Brasil, Sorocaba.



061-14046 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, azul, vermelho e branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Cinquentenário da Imigração 

Japonêsa.

061-14047 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo e branco; Provido de haste em metal 

e alça em tecido; XII Campeonato Sudamericano de 

Tennis de Mesa.

061-14048 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e amarela; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Ciclo Clube MONARK.

061-14049 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco e vermelho; Provido de haste em metal; CAM Bi-

Campeão Mineiro 1962-63.

061-14050 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo e preto, branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; A televisão e o rádio em revista.

061-14051 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, preto e lilás; Estância Clube Serra 

Negra.

061-14052 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e amarela; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Ciclo Clube MONARK.

061-14053 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto e 

branco. Provido de haste em metal e alça em tecido; 

Botafogo Futebol Clube Piquete.

061-14054 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, roxo e branco; Provido de haste em metal e 

alça em plástico; Campeonato Brasileiro de Ciclismo.



061-14055 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

dourado, azul e branco. Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Professorandas de 1960 Valença-RJ

061-14056 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, branco e azul. Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Centro Academico - Vital Brasil Filho - 

Gestão 1962 - Veterinária.

061-14057 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, preto, vermelho e branco. Provido de haste em 

metal; 6º Aniversário FPFS, 14-6-61

061-14058 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo e branco; Provido de haste em metal 

e alça em tecido; Fuzileiros Navais.

061-14059 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

azul, amarelo e vermelho; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Departamento de Ginastica, Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul.

061-14060 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo e branco. Provido de haste em metal 

e alça em tecido; Associação Atlética Academica 

Clemente Evans Hubbard, Lins, Faculdade de 

Odontologia Baseball.

061-14061 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco, amarelo, vermelho; Núcleo da Divisão 

Aeroterrestre.

061-14062 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma de bandeirola, nas cores 

branca e verde. Provido de haste em metal e alça em 

tecido; América F.C.

061-14063 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

roxo e branco; Provido de haste em metal; Escudo do 

Clube de Futebeol Fluminense.



061-14064 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, azul, preto e branco; Provido de haste em 

metal e alça em plástico; 32º Aniversário da Fundação 

do O Jornal.

061-14065 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, branco e azul. Provido de haste em 

metal e alça em tecido; FUB.

061-14066 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular nas cores verde, 

amarelo, branco, preto, cinza. Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Plano M.B., EFOMARGO, 

Melhor padrão de vida para o goiano.

061-14067 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto e branco. Provido de haste em metal; 

Santa Rita de Cássia.

061-14068 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

verde, amarelo, preto e branco. Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Instituto La-Fayette.

061-14069 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azule 

branco. Provido de haste em metal; CAV Confederacion 

Argentina de Voleibol.

061-14070 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo, vermelho, rosa e branco. Provido de haste em 

metal e alça em tecido; FUEC Capixabas, Vitória do 

Espirito Santo.

061-14071 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo e vermelho. Provido de haste em metal; Clube 

dos Presentes.

061-14072 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular nas cores 

vermelho, branco, amarelo, preto; Brasil Banda de 

Música, Fuzileiros Navais.



061-14073 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho,verde, amarelo e rosa; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Tiro de Guerra - 51, Tupã, Turma 

de 1958.

061-14074 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

verde, amarelo; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Padre Renato Ziggiotti.

061-14075 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, azul, branco; Provido de haste em metal; C.R. 

Nitro Quimica.

061-14076 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

verde, amarelo e branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Campeonatos Munidais de Volley-ball, 

CBV, Brasil.

061-14077 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

verde, e branco; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Demonstração de Ginastica Coletiva, Semana da 

Pátria.

061-14078 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto e branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; FUPE, Federaçãoo Universitaria Paulista 

de Esportes.

061-14079 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

amarelo, marrom, azul; 5º Campeonato Juvenil Bola ao 

Cesto do Inteiror, Araraquara.

061-14080 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; 26º Aniversário, Pró Construção da 

Maternidade N.S. da Candelária.

061-14081 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

preto, amarelo, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; 60º Aniversário Clube de Regatas 

Guanabara.



061-14082 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

azul, amarelo, branco; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Campeonato Brasileiro de Aeromodelismo.

061-14083 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto, amarelo, azul, branco; Provido de 

haste em metal e alça em tecido; FUPE, Campanha Pró 

Construção do Estadio Universitário.

061-14084 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

Mens sana in corpore sano.

061-14085 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, amarelo; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Engenharia Industrial - Rio Grande.

061-14086 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, roxo e branco; Federaçãoo Bahiana de 

Pugilismo, 1957 - 1959.

061-14087 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido; Caloi 1898 S. Paulo.

061-14088 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, azul e amarelo; 21º Aniversário de Coop. 

Agrícola Mista de Tupã, 1941-1962.

061-14089 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

lilás, verde, vermelho, amarelo; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; IV Jogos Pan Americanos, 

S.Paulo - Brasil.

061-14090 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, verde, amarelo; Provido de haste em metal; 

Botafogo de Futebol e Regatas, Rio de Janeiro.



061-14091 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, azul, branco; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Campeonatos Munidais de Volley-Ball, CBV - 

Brasil - 1960.

061-14092 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo, vermelho, azul, verde, branco; Preparatório 

Escolas Militares.

061-14093 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

roxo, amarelo, vermelho, verde, branco; Provido de de 

haste em metal e alça em tecido; Congresso Sul-

Brasileiro da Juventude Adventista.

061-14094 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores rosa, 

amarelo, vermelho, preto, branco. Provido de de haste 

em metal e alça em tecido; Departamento de Educação 

Física e Esportes.

061-14095 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, branca, preto e vermelha. Provido de de haste 

em metal e alça em tecido; Ao Presidente Gronchi, 

homenagem de Martini.

061-14097 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel, formato triangular, nas cores 

zul, amarelo, vermelho, lilás. Provido de haste em metal 

e alça em tecido; Bacharéis, Direito, 1958.

061-14098 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel, formato triangular, nas cores 

branco, azul. Provido de haste em metal e alça em 

plástico; AB RIO.

061-14099 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel, formato triangular, nas cores 

branco, roxo, amarelo, preto. Provido de haste em metal 

e alça em tecido; II Torneio das Estrelas, Piracicaba.



061-14100 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel, formato triangular, nas cores 

azul, roxo, branco, vermelho, amarelo. Provido de haste 

em metal e alça em tecido; Escola Naval.

061-14101 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel, formato triangular, nas cores 

branco, preto, verde, vermelho, azul. Provido de haste 

em metal e alça em tecido; Club Desportivo Juvenil 

Escuela de Sordo-Mudos.

061-14102 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel, formato triangular, nas cores 

branco, amarelo, roxo, preto. Provido de haste em metal 

e alça em tecido; 4º Festival Varzeano.

061-14103 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel, formato triangular, nas cores 

vermelho, verde, amarelo, marrom. Provido de haste 

em metal e alça em tecido; 4º Batalhão de Caçadores, 

Lins, São Paulo.

061-14104 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto, branco; FPHP 1948-1958.

061-14105 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido; CCP.

061-14106 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, amarelo, preto; 3º Festival Varzeano.

061-14107 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel, formato triangular, nas cores 

vermelho, roxo, preto, branco. Provido de haste em 

metal e alça em plástico; Polenghi um queijo para cada 

gosto.

061-14108 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

cinza, rosa, vermelho, amarelo, dourado. Provido de 

haste em metal e alça em tecido; A Capital Espiritual do 

Brasil, Aparecida.



061-14109 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

preto, marrom. Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Santuário Santa Rosa de Lima, São Paulo.

061-14110 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

preto, marrom, verde. Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Botafogo de Futebol e Regatas.

061-14111 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho,branco, amarelo, azul, verde. Provido de 

haste em metal e alça em tecido; Comissão Central de 

Esportes 21ª Região, Santos.

061-14112 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, roxo, branco, preto. Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Educação Física VI curso APEF, 

MEC DEF, DEFE.

061-14113 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, verde, vermelho, branco; Provido de haste em 

metal e alça em plástico; XX jogos abertos do interior.

061-14114 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo e branco; provido de haste em metal; Esporte 

Clube Cidade Nova. Bi-Campeão - 1963.

061-14115 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, azul; Provido de haste em metal e alça em 

plástico; Jogos Pan Americanos.

061-14116 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, cinza; X Aniversario Escuela de Tecnicos 

Laborantes.

061-14117 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, preto; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; 3º Aniversário do Governo Janio Quadros.



061-14118 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, azul; Club Deportivo Banco de Chile.

061-14119 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, preto; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; III Jogos Andreson, Clayton.

061-14120 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

rosa, laranja, cinza, amarelo; Provido de haste em metal 

e alça em tecido; 1º Turma de Professorandos.

061-14121 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, verde, amarelo; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Federação Gaucha de Volley-Ball.

061-14122 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, preto; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

Federação Paulista de Atletismo.

061-14123 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, amarelo, verde, vermelho; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Centro Brasileiro de Desportos 

dos Bancarios.

061-14124 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, amarelo, vermelho; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Federacion Paraguaya de Atletismo.

061-14125 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, amarelo, preto, vermelho; Provido de haste em 

metal e alça em plástico; Terminal Marítimo Almirante 

Barroso, TEBAR.

061-14126 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

cinza, vermelho, amarelo, verde; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Ginasiandos - Birigui.



061-14127 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, marrom; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Departamento Autônomo.

061-14128 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, roxa; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

Associação Atlética Alumínio.

061-14129 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, vermelho; 3ª Class-fico Colégio Pais Leme.

061-14130 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, vermelho; Provido de haste em metal; Maquinas 

Seiko Ltda., Salve Novo Hamburgo.

061-14131 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

amarelo, azul, vermelho; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Escola Técnica de Comércio Santo 

Antônio.

061-14132 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, amarelo, azul, vermelho; Provido de haste em 

metal; Conservação do Solo.

061-14133 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo, azul, marrom, branco; Provido de haste em 

metal; I Jogos Universitários Leste-Sul.

061-14134 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, azul, branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Lins, Cidade das Escolas.

061-14135 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto, branco; Provido de haste em metal; 

FPC.

061-14136 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, azul, branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; São Paulo, Brasil (desenho do 

estado de são paulo).



061-14137 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco, vermelho, preto; Festival Nat King Cole, Capitol 

Records.

061-14138 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

verde e branco; C.P.D.B. mens sana in corpore sano, 

Paraná.

061-14139 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

verde e branco; C.P.D.B. mens sana in corpore sano, 

Paraná.

061-14140 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco, vermelho, preto; FPC.

061-14141 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma de bandeirola, nas cores 

branca e vermelha; Colaborador III Travessia à Nado, 

Ilha Bela, Caraguatatuba 11-Junho-61.

061-14142 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma de bandeirola, nas cores 

branco, vermelho, preto; ECB.

061-14143 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de medalha (florão), nas 

cores amarelo, verde, azul; Cidade da Criança Nossa 

Senhora Aparecida.

061-14144 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, na forma de bandeirola, nas cores 

branco, verde e dourado; IV Campeonato Sulamericano 

de Aeromodelismo.

061-14145 histórico Flâmula

Flâmula em tecido,em forma de bandeirola, nas cores 

branco e vermelho; Federação Aquática Mineira.

061-14146 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, vermelho, amarelo e verde; provido de haste 

em metal e e alça em tecido; Ginásio Nª Sª das Dores 

Lembrança dos Quartanistas de 63.

061-14147 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco, azul, vermelho; Carnaval Orniex, PRB 9, Radio 

Record e Tv Canal 7.



061-14148 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma triangular, nas cores branca e 

vermelha; América F.C. Brasil Rio.

061-14149 histórico Flâmula

Flâmula em papel plastificado, em forma de bandeirola, 

nas cores branco e azul; Macabiada Nacional 1959 São 

Paulo.

061-14150 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

amarelo e vermelho; Junta Apuradora Justiça Eleitoral, 

Válido só para as eleições de 26-3-61.

061-14151 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma de bandeirola, nas cores 

branco, azul, verde e amarelo; MEX - Divisão de 

Educação Física 1963, Comemoração da Independencia 

do Brasil.

061-14152 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco e vermelho; XXIII MAC-MED 1957.

061-14153 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

azul, preto e branco; Colégio Comercial Protásio Alves, 

Lembrança Formandos - 62, Porto Alegre, R.G. do Sul.

061-14154 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco, azul, vermelho; F.B.D. Paraguay.

061-14155 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

verde, amarelo, azul, branco e vermelho; Onibus 

Turismo, USE S.A., Rio de Janeiro Brasil 43-0592.

061-14156 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma de bandeirola, nas cores 

branco e roxo; Junta Apuradora Justiça Eleitoral, Válido 

só para eleição de 20/10/63.

061-14157 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo e 

branco; provido de haste em metal e alça em plástico; 

Mercedes-Benz 1ª convenção nacional dos 

concessionários Águas de Lindóia Outubro 1964.



061-14158 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco, verde, amarelo, preto; Homenagem da Casa 

Ilha da Madeira ao 5º Centenário Henriquino.

061-14159 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e plástico, em forma de escudo, com 

alfinete de broche, nas cores branco, azul e vermelho; 

XII Campeonato Sul Americano de Tenis de Mesa, 1960, 

S.Paulo, Brasil.

061-14160 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma triangular, nas cores roxo, 

branco, vermelho, amarelo; Ginásio Nossa Senhora das 

Dores.

061-14161 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma triangular, nas cores 

branco e vermelho; Produtos Marca Peixe Duchen 

Biscoitos.

061-14162 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola; nas cores 

amarelo e vermelho; Eu Cooperei! Onde há ajuda há 

esperança", Clube do Otimismo.

061-14163 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma triangular, nas cores branco e 

verde; Flâmulas Pano Art, Diretor: Roberto de Mello, tel. 

315254

061-14164 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco, vermelho, azul; F.B.D Paraguay.

061-14165 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, forma triangular, nas cores roxo e 

preto; Flâmulas Pano Art, Diretor: Roberto de Mello, tel. 

315254.

061-14166 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

amarelo, verde, vermelho; M.E.C. Divisão de Educação 

Física, IV Jogos Pan Americanos , São Paulo, 1963.

061-14167 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco, lilás, preto, vermelho, amarelo; IX Curso de 

Aperfeiçoamento Técnico - Pedagógico de Educação 

Física.



061-14168 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma de bandeirola, nas cores 

branco, roxo, preto, vermelho, amarelo; IX Curso de 

Aperfeiçoamento Técnico - Pedagógico de Educação 

Física.

061-14169 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

branca, azul, preto, amarelo e vermelha; Delegação 

Paulista, III Campeonato Brasileiro de Futebol de SaLão, 

Porto Alegre, 1963

061-14170 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

roxo, amarelo, vermelho, branco; Escola Naval.

061-14171 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

azul, branco; Monte Sinai.

061-14172 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco; XI Congresso Estadual UEE, pela Universidade 

Federal de Goiás, Agôsto, 1959.

061-14173 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco; Flâmulas Pano Art.

061-14174 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

roxo, branco, preto, vermelho, amarelo; IX Curso de 

Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico de Educação 

Física, S.G.-D.E.F.E. APEF-EEFESP.

061-14175 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

amarelo, roxo; Festa da Cerveja.

061-14176 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

verde, branco, dourado; IV Campeonato Sulamericano 

de Aeromodelismo.

061-14177 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

verde, vermelho, branco; 6ª MAC MED de Veteranos.

061-14178 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

vermelho, branco, preto; FPC.



061-14179 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho, branco, CRVG Clube Regatas Vasco da Gama.

061-14180 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

branco, preto, vermelho; III Campeonato Infanto-

Juvenil.

061-14181 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, amarelo e azul; provido de haste em metal; 

Inder listos para vencer Cuba.

061-14182 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, Flâmulas Pano Art.

061-14183 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, amarelo, preto, vermelho; 3º Festival Varzeano, 

DEF S.Paulo, Agôsto de 1961.

061-14184 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo; Sheaffer's Como é bom ler e escrever.

061-14185 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores rosa, 

branco, preto; XXIII MAC MED.

061-14186 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo, branco; Torcida da E. naval.

061-14187 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

branco,roxo; U.C.B.E.U. 25º Aniversário, 1938-1963, 

São Paulo

061-14188 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho,preto, branco, amarelo; T 25.01.961.

061-14189 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

branco,roxo; U.C.B.E.U. 25º Aniversário, 1938-1963, 

São Paulo.

061-14190 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, preto; Campanha Pró Construção da Casa do 

Paraplégico, Makenzie, Arquitetura.



061-14191 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco e azul; Esporte Clube Bahia, 1931, 

Campanha da Piscina.

061-14192 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco; Silvio Mazzucca no Club Homs.

061-14193 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho,branco; Bangu AC.

061-14194 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, azul;" Baile do Adeus - 1957".

061-14195 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

roxo, preto, vermelho, verde, amarelo, azul; Conselho 

Regional de Desportos, S.Paulo.

061-14196 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo; U.P.E.S. Congresso 12º S.Paulo, 17 a 23 dez.

061-14197 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco; Flâmulas Pano Art.

061-14198 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, preto; 1960 Jânio vem aí...

061-14199 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco; U.C.B.E.U. 25º Aniversário.

061-14200 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco; Bordas picotadas; Stockolmo.

061-14201 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, laranja, azul, vermelho; II Jogos Infantis de 

Santos Colégio Tarquinio Silva, 18 a 26 de agosto, Lacta, 

1962.

061-14202 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco; SENAC Campeonato Interescolar 1956, 10º São 

Paulo.

061-14203 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, amarelo; Salve os Campeões Mundiais, Brasil o 

maior.



061-14204 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo; Para Prefeito estamos com Roberto Andraus.

061-14205 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

roxo, rosa; Capixabas, FACE, 01.07.1955.

061-14206 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, rosa; XXIII MAC MED.

061-14207 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco e vermelho; CRVG Clube de Regatas Vasco da 

Gama.

061-14208 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto e 

rosa; Flâmulas Pano Art.

061-14209 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

preto, azul, amarelo; E.C.P.S.P.

061-14210 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho,preto, branco, amarelo; T 25.01.961.

061-14211 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

preto, branco; XXIII MAC MED.

061-14212 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco; Turma de 1957 Ciências Médicas.

061-14213 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde; XXII Campeonato Paulista Infanto Juvenil de 

Natação, São José do Rio Preto, Março de 1957

061-14214 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul; Azes da Cadeira de Rodas.

061-14215 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho,preto, branco, amarelo; T 25.01.961.

061-14216 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, laranja, azul, vermelho; II Jogos Infantis de 

Santos Colégio Tarquinio Silva, 18 a 26 de agosto, Lacta, 

1962.

061-14217 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo; Pauli XX Poli.



061-14218 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco; João Gilberto - Fakhoury.

061-14219 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho,preto, branco, amarelo; T 25.01.961.

061-14220 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho, branco; FUPE Campanha dos 20 milhões, 

Estádio Universitário.

061-14221 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco; Instituto Musical Santa Cecília, São Paulo, 

Capital, Formandas de 1957.

061-14222 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, amarelo, preto, vermelho; 3º Festival Varzeano, 

DEF S.Paulo, Agôsto de 1961.

061-14223 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco; Flâmulas Pano Art.

061-14224 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, vermelho; C.A. Fazenda Estadual S.Paulo Brasil.

061-14225 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco; Grêmio Recreativo ATMA, Baile da 

Coroação 1959.

061-14226 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás e 

amarelo; VCMC.

061-14227 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho e branco; Baltazar Fernandes Fundador de 

Sorocaba.

061-14228 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho, amarelo, azul e branco; Calendário 1960.

061-14229 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

vermelho e branco. Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Inauguração Texaco Posto de Serviços.



061-14230 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

preto e branco. Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Jeep Willys.

061-14231 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores laranja, 

preto e branco. Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Arco Iris no Gelo.

061-14232 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo, branco, vermelho. Provido de haste em metal 

e alça em plástico; IV Jogos Pan-Americanos.

061-14233 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

laranja, branco, vermelho; Lembrança da inauguração 

azulejos Giannini.

061-14234 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo, branco, vermelho. Provido de haste em metal 

e alça em tecido; Grêmio Recreativo dos Empregados da 

Cia. Paulista, Campeão de Bochas do interior e Vice do 

Estado, 1961.

061-14235 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, vermelho, verde, branco; Rádio Bandeirantes.

061-14236 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, laranja, verde, branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Acompanhando o progresso do 

Brasil, 1920-1960, Companhia Internacional dos 

Seguros.

061-14237 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

amarelo, azul, branco; Lembrança das Professorandas 

de 1958.

061-14238 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, verde, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Prefeitura Municipal Santo Anastácio 35º 

Aniversário.



061-14239 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

laranja, preto, verde; Paraguay, El arrebeño.

061-14240 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, preto, branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Campeonato de Braço de Ferro.

061-14241 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

marrom, amarelo, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Lions Clube, Ipiranga, São Paulo.

061-14242 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

verde, branco; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Curitiba Paraná.

061-14243 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco; Azes da cadeira de rodas, Clube dos 

Paraplégicos de São Paulo.

061-14244 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, lilás, verde, bege, branco, amarelo; Grupo 

Escoteiro Tangará.

061-14245 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto, branco; Provido de haste em metal; 

Campeão da Guanabara AFC Futebol de Salão.

061-14246 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

verde, laranja, branco; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; 1º Congresso Nacional de Federações 

Esportivas.

061-14247 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, azul e branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Confederação Brasileira de Volley-Ball, 

CBV.



061-14248 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

marrom, vermelho, preto; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Beato Martinho de Lima.

061-14249 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, preto, branco, lilás; Provido de haste em metal 

e alça em tecido; Petrobrás TEMASE.

061-14250 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores rosa, 

branco, amarelo, preto, azul, vermelho; Provido de 

haste em metal e alça em tecido; Souvenir of New York.

061-14251 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Textil Mario Felipelli S.A.

061-14252 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

laranja, preto, branco; Rádio Difusora Rio Preto.

061-14253 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Esporte Clube Vila Mariana, Penta 

Campeão.

061-14254 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, verde, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Açucar União.

061-14255 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, azul, branco; Provido de haste em metal e 

alça em plástico; Associação Atletica Matarazzo - 

Departamento de Pugilismo, AMA.

061-14256 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, azul, preto, branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Capotas Pissoletro.



061-14257 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo e 

branco; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

Grêmio Recreativo dos Empregados da CIA. Paulista.

061-14258 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

preto, branco, vermelho; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Campeonatos Mundiais de Volley-Ball.

061-14259 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

verde, branco, vermelho; Provido de haste em metal e 

alça em plástico; Clube Municipal 17 de novembro de 

1932, Estado da Guanabara.

061-14260 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

preto, vermelho; Provido de haste em metal; FPH 

Federação Paulista de Halterofilismo.

061-14261 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, rosa; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Clube da Academia Sansão.

061-14262 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, amarelo, azul, rosa e preto; Provido 

de haste em metal e alça em tecido; Panificadora 

Cantareira Ltda.

061-14263 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, vermelho, amarelo; Provido de haste em metal 

e alça em tecido; Chopada, Infantaria

061-14264 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, preto. Provido de haste em metal e alça em 

tecido; FUPE 24º aniversário, 1958.

061-14265 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, branco, verde, vermelho. Provido de haste em 

metal e alça em tecido; VALMET.



061-14266 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, verde, vermelho, amarelo; Larga Brasa, CPP 2, 1ª 

PELMTRP.

061-14267 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores rosa, 

amarelo, azul, branco, verde, vermelho. Provido de 

haste em metal e alça em tecido; Competição de Judô, 

1958.

061-14268 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

preto, branco. Provido de haste em metal e alça em 

tecido; II Jogos Anderson, Clayton.

061-14269 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, branco. Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Diretório Acadêmico Escola Nacional de 

Veterinária.

061-14270 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto e branco. Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Bi-Campeão 61-62 Caracú Box Clube.

061-14271 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

azul e branco. Provido de haste em metal; Federacion 

Atletica Argentina.

061-14272 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, vermelho e branco. Provido de haste em metal 

e alça em tecido; Mecânica Auto-Matic.

061-14273 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, vermelho e lilás. Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Rodas Velas Asas, FAB, Album para 

colecionar figurinhas.

061-14274 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde e 

branco; Provido de haste em metal e alça em tecido; IV 

Congresso Sulamericano de Medicina Esportiva, IV 

Centenário de S.Paulo, promovido pela sociedade de 

medicina aplicada à educação física.



061-14275 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo e branco. Provido de haste em metal 

e alça em tecido; E.C. Hepacaré.

061-14276 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, verde e preto. Provido de haste em 

metal e alça em tecido. Internacional News 45.000 

exemplares.

061-14277 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, amarelo e azul; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Lembraça do 31º Aniversário de 

Guararapes.

061-14278 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

C.R. Guanabara.

061-14279 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, vermelho; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; FPH Federaçãoo Paulista de Halterofilismo.

061-14280 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

preto, branco, vermelho, amarelo; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; URGS Medicina Santa Maria.

061-14281 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

azul, branco, amarelo; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Homenagem do Governo Roberto Silveira, XV 

Jogos Universitários Brasileiros, Niteroi, Maio 1960, 

CBDU.

061-14282 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

vermelho, azul, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; 11º Campeonato Brasileiro de Kendo.



061-14283 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, verde amarelo; Provido de haste em metal e 

alça em plástico; Botafogo de Futebol e Regatas, Rio de 

Janeiro.

061-14284 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, roxo, vermelho, branco; Escola Técnica de 

Comércio.

061-14285 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

União Paulista de Aeromodelismo.

061-14286 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, verde; Grêmio Politécnico Campanha Paula 

Souza.

061-14287 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, branco, laranja; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Quadro dos Otimistas Basquetebol em 

Cadeira de Rodas.

061-14288 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, amarelo, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; FSFS.

061-14289 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, cinza, preto; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; 60 anos CITO, PÓX, 

PARQUETINA.

061-14290 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo, preto; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; EPUSP 1956 Engenheirandos.

061-14291 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

FPDA Pernambuco.

061-14292 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto, amarelo, branco, cinza; Provido de 

haste em metal e alça em tecido; 1ª Volta do Estado, 

Folha de São Paulo, Caracu.



061-14293 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul; F.A.M. IIª Macabiada Argentina.

061-14294 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; AFC S.J Rio Preto, Caçula da 1ª Divisão.

061-14295 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

vermelho, branco; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Clube Português, Recife.

061-14296 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, amarelo, verde; Provido de haste em metal; III 

Campeonato Mundial de Basketball, Brasil Campeão do 

Mundo, 1959.

061-14297 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, azul, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; A.P.E.F.

061-14298 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho, branco; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; FPM.

061-14299 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

Associação Bancária de Esportes, S.J. Rio Prêto.

061-14300 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco; Provido de haste em metal e alça em plástico; 

Associação Atletica Vila Isabel, 10º Aniversário, Rio.

061-14301 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, amarelo, branco, cinza; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Jubileu de Prata da Rádio 

Difusora, São Paulo.

061-14302 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, dourado, branco; Provido de haste em metal 

e alça em tecido; 200 anos Geigy.



061-14303 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

marrom; Feliz Natal.

061-14304 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

426.

061-14305 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, azul, vermelho, verde; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Conselho Municipal de Turismo 

saúda os participantes do Curso de Aperfeiçoamento 

Técnico-pedagógico, DEF Santos.

061-14306 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

laranja, amarelo, azul; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Externato Vicente Pallotti, Guaiauna, S.P.

061-14307 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho, amarelo, branco; Provido de haste em metal 

e alça em tecido; Cerveja Extra Mossoró.

061-14308 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, preto, vermelho; Provido de haste em metal; 

Club Homs.

061-14309 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, azul; Associação Atletica Matarazzo - 

Departamento de Pugilismo.

061-14310 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e branco; Ano 4º Centenário do Rio de Janeiro 

ECFS I campeonato brasileiro de futebol de salão 

Categoria Juvenil.

061-14311 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, azul, preto; Provido de haste em metal e alça 

em tecido; Pelo BI no Mundial de 1962, Caracu a cerveja 

de saúde.



061-14312 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, verde, amarelo, preto; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Benvindo General Craveiro 

Lopes.

061-14313 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho, amarelo, branco; Cerveja Extra Mossoró.

061-14314 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Al do Luz, Brasil, Sta. Catarina, Florianopolis.

061-14315 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, vermelho, azul, branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Federacion Paraguaya de 

Atletismo.

061-14316 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, vermelho; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Grêmio Esportivo Tyresoles.

061-14317 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores vinho, 

branco e verde; Escudo do Fluminense F.C.

061-14318 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, preto, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; 1º Etapa do Campeonato Brasileiro de 

Motociclismo.

061-14319 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, azul, branco; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Clube Deportivo Banco de Chile.

061-14320 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido; 

Associação de Juizes de Atletismo da Federação 

Metropolitana de Atletismo.



061-14321 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

amarelo, cinza, vermelho; Brasília GB.

061-14322 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

verde, amarelo, branco, rosa; Provido de haste em 

metal e alça em plástico; 30 de Janeiro Dia da 

Reabilitação.

061-14323 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

azul, branco, vermelho; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Service Sun Equipment, III Salão do 

Automovel.

061-14324 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

azul, branco, verde, vermelho; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Rotary Club - Ribeirão Preto.

061-14325 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido; 

Ginásio Salesiano Domingos Sávio Lucélia S.P.

061-14326 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

vermelho, branco; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Brasão, escudo, com iniciais.

061-14327 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

vermelho, branco; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; Club A. Huracan.

061-14328 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato retangular, nas cores 

branco, vermelho, dourado; Tokyo 1964.

061-14329 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de escudo, nas cores 

amarelo, verde; Provido de haste em metal e alça em 

tecido; ABC Rádio e Televisão.

061-14330 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

vermelho, preto, branco; Lembrança do VII Campeonato 

Universitário Paulista de Beisebol.



061-14331 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato retangular, nas cores 

branco, vermelho, dourado; Tokyo 1964.

061-14332 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de escudo, nas cores 

branco, azul, vermelho, verde, amarelo; Provido de 

haste em metal; XII Campeonato Sul Americano de 

Tenis de Mesa.

061-14333 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

amarelo, preto, verde; Provido de haste em metal e alça 

em plástico; Nossa Senhora do Pilar Padroeira de Ouro 

Preto.

061-14334 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

branco, vermelho, preto; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; Lembrança do VII Campeonato 

Universitário Paulista de Beisebol.

061-14335 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de escudo, nas cores roxo, 

amarelo; Provido de haste em metal e alça em tecido; 

ABC Rádio e Televisão A voz de Ouro.

061-14336 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

azul, branco, vermelho, preto; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Universiade Porto Alegre.

061-14337 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

azul, branco, vermelho; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; C.A. Industrial.

061-14338 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

azul, branco; 63 Universiade.

061-14339 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

vermelho, branco; Socorro Piratininga.

061-14340 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

vermelho, branco, amarelo; Washington D.C.

061-14341 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, verde, vermelho; Pirelli Pneus.



061-14342 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco, amarelo, preto; Il Giorno.

061-14343 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco, vermelho; C.B. los 33.

061-14344 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, marrom, laranja; CMCBA.

061-14345 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, preto; Provido de haste em metal e alça em 

plástico; Willys - Overland do Brasil S.A.

061-14346 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul; CASI.

061-14347 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, marrom, laranja; CMCBA.

061-14348 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco, laranja; CIAQG D/2 - SÃO PAULO, 1960.

061-14349 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em formato triangular, nas cores 

vermelho e branco; provido de Haste em metal e alça 

em plástico; Assista" Os Flintstones" Um presente de 

Brinquedos Estrela para você.

061-14350 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular nas cores roxo e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido; 10º 

Aniversário do Estado de Israel 1948 - 1958.

061-14351 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, Formato triangular, nas cores preto, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido; FPJ São Paulo, 6-11-1942.

061-14352 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto e amarelo; provido de haste em metal e 

alça em tecido; Pôsto Cacique, Tupã.

061-14353 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo e preto; provido de haste em metal e alça em 

tecido; G.E. Rui Barbosa Baile da Corôa 5º Aniversário.



061-14354 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores rosa, 

vermelho, azul e amarelo e preto; provido de haste em 

metal e alça em tecido; Campeonato de Debutantes Lins 

F.P.B. - D.E.F.E.

061-14355 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

vermelho e amarelo; provido de haste em metal e alça 

em tecido; Azes da Cadeira de Rodas. Clube dos 

Paraplégicos de São Paulo.

061-14356 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

amarelo, azul e vermelho; provido de haste em metal e 

alça em tecido; Clube da Alcachofra. Cynar - GMI Brasil.

061-14357 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

vermelho, amarelo e lilás; provido de haste em metal e 

alça em tecido; Amoris Ac Libertatis Signym 1º Exposição 

Agro Pecuária Marília Est. S. Paulo.

061-14358 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, na cor verde; 

provido de haste em metal e alça em tecido; DCE.

061-14359 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, vermelho e preto; provido de haste em metal e 

alça em tecido; A Maior Promoção de Vendas já 

Realizadas na Industria Nacional.

061-14360 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul e vermelho; provido de haste em metal e alça em 

tecido; schola cantorum N.S. do Carmo.

061-14361 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, preto, amarelo, azul, preto; provido de haste em 

metal; COB Brasil.

061-14362 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo e 

cinza; provido de haste em metal e alça em tecido; A.A. 

Mercedes-Benz do Brasil.



061-14363 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, preto e verde; com haste em metal e 

alça em tecido; Lembrança revolução constitucionalista.

061-14364 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

preto, branco e vermelho; provido de haste em metal e 

alça em plástico; XIX jogos universitários 

pernambucanos FAPE Recife.

061-14366 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores vinho, 

branco e verde; provido de haste em metal e alça em 

tecido; Escudo do Fluminense F.C.

061-14367 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul e 

branco; floresta 59 anos em pról do esporte.

061-14368 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco 

e vermelho; provido de haste em metal e alça em 

plástico; assista os flintstones.

061-14369 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

cinza e vermelho; Boas Festas Salve 1963 deseja-lhe a 

fuscaldesa Niterói.

061-14370 histórico Flâmula

Flâmula em plástico, formato triangular, nas cores rosa e 

azul; Lançamento da Pedra Fundamental do Macabi. 18-

12-60

061-14371 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco, azul, vermelho, amarelo e preto; Comite 

Olimpico Chile.

061-14372 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

amarelo, vermelho e branco; provido de haste em metal 

e alça em tecido; 1º jogos de verão infanto-juvenis. 

Taubaté Country Club CTC 22 a 25 - 2 - 957.



061-14373 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular,nas cores branco 

e roxo; provido de haste em metal e aste em plástico; 

Excursão da Associação Paulista de Medicina promoção 

da Turistur Sul do Brasil

061-14374 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

branco, vermelho, azul e amarelo, provido de haste em 

metal e alça em tecido; II campeonato abierto 

internacional de tenis de mesa del paraguay.

061-14375 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco, dourado e preto; universidad Católica de 

Córdoba.

061-14376 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e branco; L.T.C - R.M.L.T.C. Argentina.

061-14377 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco 

e vermelho; provido de haste em metal e alça em 

tecido; Clube Nautico Cachoeira. Fundado em 1 - 10 - 

931 Joinville.

061-14378 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

branco,e vermelho; provido de haste em metal; 

departamento esportivo D.E.G. - U.B.S.P.T. - 

Guanabara.

061-14379 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, lilás, verde, azul e vermelho; provido de haste 

em em metal e alça em tecido; clube da alcachofra - 

Cynar - GMI - Brasil.

061-14380 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho e preto; provido de haste em metal e alça em 

tecido; Organização nacional São Vicente contra o 

câncer.

061-14381 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

verde, amarelo,dourado e branco; provido de de haste 

em metal; CBD Brasil campeão mundial de futebol 

Suécia.



061-14382 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo, laranja e branco; provido de haste em metal; 

universidad nacional del sur, bahia blanca. U. N.S.

061-14383 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco, vermelho e preto; provido de haste em metal e 

alça em tecido; escola de educação física. S.P.

061-14384 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

cinza, branco, verde e azul; provido de haste em metal e 

alça em tecido; matriz São Pedro Tupã.

061-14385 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, cinza e preto; provido de haste em metal e 

alça em tecido; lembrança Tupã.

061-14386 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, branco e vermelho; Waseda B.B.T.

061-14387 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

azul, vermelho, branco, amarelo e verde; provido de 

haste me metal e alça em tecido; fortuna e fartura com a 

tradicional cesta de Natal Amaral.

061-14388 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, azul e amarelo; provido de haste em 

metal e alça em tecido; Direito.

061-14389 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto e amarelo, provido de haste em metal e 

alça em tecido; Sport Club do Recife Bi-Campeão.

061-14390 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco e amarelo; S. Jorge.

061-14391 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

preto, amarelo e vermelho; salve o novo governador 

Carvalho Pinto.



061-14392 histórico Flâmula

Flâmula em tecio, formato triangular, nas cores branco e 

vermelho; provido de haste em metal e alça em tecido; 

para vereador Capitão Joaquim Leite de Almeida

061-14393 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido; 

Ginásio Imaculada Conceição- 10º aniversário.

061-14394 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde e 

amarelo; provido de haste em metal e alça em tecido; 

"Salve 1º centenário Nuporanga".

061-14395 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco e verde; provido de haste em metal e 

alça em tecido; 25º dia do Mackenzista.

061-14396 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

branco e dourado; provido de haste em metal e alça em 

pástico; "1º Seminário Paulista de Educação Sanitária".

061-14397 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, vermelho, verde e laranja; provido de haste em 

metal e alça em tecido; SENAI São Paulo Brasil Escola 

Roberto Simonsen.

061-14398 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido;" São Paulo a frente da Revolução pelo voto 

com Juarez" .

061-14399 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, verde e amarelo; provido de haste em metal e 

alça em plástico; " Colégio Brasil 60 anos".

061-14400 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco e azul;" Clube Deportivo Banco de 

Chile".



061-14401 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul e vermelho;" 4ª Série Ginasial Noturna, 1964".

061-14402 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco 

e azul; provido de haste em metal e alça em tecido; 

escudo raquetes cruzadas.

061-14403 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

preto, bege e amarelo; provido de haste em metal e alça 

em tecido;" Quem for do "nucleo base" siga-me".

061-14404 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, azul, vermelho e amarelo; provido de haste em 

metal;" II Olimpíada Itapira".

061-14405 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco, vermelho e cinza; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Fanfarra Artur Fernandes Tupã - 

ETCAF".

061-14406 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, vermelho; provido de haste em metal;" Comite 

Olimpico de Chile".

061-14407 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo e azul; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "Liceu N. S. Auxiliadora Campinas".

061-14408 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, na cores azul e 

marrom; provido de haste em metal e alça em tecido; 

Belo Horizonte.

061-14409 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, amarelo e preto; " Fuzileiros Navais 

Brasil".

061-14410 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde e 

rosa; provido de haste em metal e alça em tecido; "Baile 

das Professorandas".



061-14411 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco, azul e amarelo; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Eu cooperei - Casa Nazaré".

061-14412 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

vermelho, amarelo e branco; provido de haste em metal 

e alça em tecido; "Marília - Símbolo de Amor e Liberdade 

- 33º aniversário".

061-14413 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco, amarelo, preto e vermelho; provido de haste em 

metal e alça em tecido; "Ginasianas de 1960 - Colégio 

Iguassú".

061-14414 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo e 

branco;" Gremio Esportivo do Centro Israelita do 

Paraná".

061-14415 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul e 

branco; Bandeira da República Oriental do Uruguai.

061-14416 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, vermelho e azul; AUA.

061-14417 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom e vermelho;" Ass. Portuguesa de Desportos "- 

Lembrança da Inauguração do seu Estadio.

061-14418 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto, branco, e verde; " Preito de Amizade 

para Deputado Estadual Archimedes Lammoglia".

061-14419 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

roxo, amarelo e cinza; Renovação Caetano Violante.

061-14420 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

vermelho, branco e preto; "Cantídio é o melhor".



061-14421 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco, cinza e verde; provido de haste em metal; 

"Universidad Técnica Del Estado".

061-14422 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e branco; provido de haste em metal e alça 

em tecido; AFC - Rio de Janeiro

061-14423 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido; 

S.E.J.H. Sociedade Esportiva Juventude Herculândense 

1º aniversário do mais querido da cidade de melhor 

administração do Est. De S. Paulo.

061-14424 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, azul e amarelo; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" 21º Aniversário de Coop. Agrícola Mista 

de Tupã".

061-14425 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido; 

Símbolo da Mercedes-Benz.

061-14426 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido;" Club Municipal - Estado da Guanabara".

061-14427 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido; 

"1867 SOGIPA".

061-14428 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

vermelho, amarelo, branco e cinza; provido de haste em 

metal e alça em tecido;" Grêmio Recreativo MACSA".



061-14429 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco e amarelo; provido de haste em plástico e alça 

em plástico; S.E. Palmeiras Jubileu de Ouro - 50º 

aniversário 1914 - 1964 - São Paulo - Brasil.

061-14430 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

preto, laranja e verde; "Federacion Mexicana de 

Basquetebol".

061-14431 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, amarelo e preto; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "Heliar saúda seus consumidores".

061-14432 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido;" III 

Convenção Estudal de Bancários".

061-14433 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores rosa, 

cinza, verde e amarelo; provido de haste em metal e 

alça em tecido; " A melhor hoje amanhã e sempre super 

cesta columbus".

061-14434 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

vermelho, amarelo, branco e preto; provido de haste em 

metal e alça em tecido;" Federação Gaucha de futebol 

de salão".

061-14435 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto e branco; provido de alça em tecido; " 

C.A. River Plate Vencedor de los Campeones de España 

e Italia CARP jira a Europa 1961".

061-14436 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, verde e amarelo;" 2º jogos desportivos luso-

brasileiros. 1963. 28 de Julho a 10 de agosto Brasil".



061-14437 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco, preto e vermelho; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Igê saúda os participantes 4ª 

convenção nacional do comércio lojista".

061-14438 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul e 

branco; provido de aste em metal e alça em tecido; " 

ECL".

061-14439 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e branco; provido de haste em metal e alça 

em plástico;" Ano 4° centenário do Rio de Janeiro ECFS 

1º campeonato brasileiro de futebol de salão Categoria 

Juvenil S. Paulo 1965".

061-14440 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato Bandeirola, nas cores verde, 

branco e bege; provido de haste em metal e alça em 

tecido," Testemunha da Inauguração de Brasilia 21- Abril 

- 1960 Homenagem da Real Aerovias Brasilia".

061-14441 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco 

e azul; provido de alça em metal e alça em tecido; "AA 

FICAP".

061-14442 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco e amarelo; provido de haste em metal e alça em 

tecido;" 1º campeonato brasileiro de esgrima infanto-

juvenil".

061-14443 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

laranja e branco; provido de haste em metal e alça em 

tecido;" Liga Caxiense de Bocha".

061-14444 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

verde, branco e laranja; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "1º Congresso Nacional de Federações 

Esportivas".



061-14445 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, azul, roxo, branco, rosa e vermelho; provido de 

haste em metal e alça em tecido; "XXVII Jogos do 

Campeonato Aberto do Interior".

061-14446 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho e azul; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "Cornélio Procópio".

061-14447 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, na cores roxo, 

branco, amarelo e vermelho; provido de haste em metal 

e alça em tecido; "Torcida Cinzano na Copa do Mundo 

Chile 62 - CBD - Brasil".

061-14448 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido;" Kobukan Tupã".

061-14449 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho, verde e branco; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Lembrança de Curitiba".

061-14450 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido;" Grêmio Esportivo Vila Isabel - GEVI".

061-14451 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo, vermelho e cinza; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "25 anos servindo bem Casa José Silva".

061-14452 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo e preto; provido de haste em metal; 

UE.

061-14453 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

prata e vermelho; provido de haste em metal e alça em 

tecido;" FUPE Jubileu de Prata".



061-14454 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, preto e branco; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" 30º aniversário E.C.Banespa".

061-14455 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul e vermelho; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "Federação Bahiana de Natação".

061-14456 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, preto e amarelo; provido de haste em 

metal e alça em plástico;"Minas Gerais Volibol".

061-14457 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores vinho, 

amarelo e branco; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "Conselho Regional de Desportos".

061-14458 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco e bege; provido de haste em em metal e alça em 

tecido;" quem for do "nucleo base" siga-me".

061-14459 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul e verde; provido de haste em plástico e alça em 

plástico;" Club Municipal - Inauguração do Parque 

Aquático José Seabra".

061-14460 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco e vermelho; "Universidad Tecnica del Estado 

Chile - Electrotecnia".

061-14461 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

azul e vermelho; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "XXVI jogos do campeonato aberto do interior - 

Jundiaí".



061-14462 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, branco e laranja; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" 1º Congresso Brasileiro dos 

Trabalhadores da Industrias da Construção Civil e do 

Mobiliario do Brasil".

061-14463 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo, verde e branco; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "Lembrança de N.S.Aparecida".

061-14464 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e branco; provido de haste em metal e alça 

em plástico;" 2º Jogos Luso-Brasileiros São Paulo 1963".

061-14465 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo e roxo;" Escola de Aeronáutica".

061-14466 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular , nas cores verde 

e branco; provido de haste em metal e alça em tecido;" 

1º Comemoração da Fundação da Cidade Campos do 

Jordão".

061-14467 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e branco manchado de vermelho; provido de 

haste em em metal e alça em tecido;" 14ª Cia. Ind. 

Saúde".

061-14468 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco, amarelo e preto; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "EFOMARGO - 1962".

061-14469 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, vermelho e amarelo; provido de haste em metal 

e alça em tecido;" Tupã - Ginásio Coselheiro Buarque de 

Macedo - 10º turma de formandos 1960".



061-14470 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, preto e branco; provido de haste em 

metal e alça em tecido; "Lembrança 4º Básico Noturno 

formandos 1962 - Tupã ".

061-14471 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido; "Federação Paulista de Natação".

061-14472 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato, nas cores roxo, verde, 

laranja e branco; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "1º congresso Nacional de Federações 

Esportivas".

061-14473 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular , nas cores azul, 

branco, amarelo, preto e vermelho; provido de haste em 

metal e alça em tecido;" L.A.S.P. Professorandos 1959".

061-14474 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco, vermelho, amarelo e preto; provido de haste em 

metal e alça em tecido; "Jubileu de Prata Parque Infantil 

da Lapa".

061-14475 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido; "PUCSP Centro Academico 3 de março - 

Faculdade Paulista de Serviço Social".

061-14476 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo, verde e branco; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "Contadorandos Tupã".

061-14477 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco, preto e vermelho;" Para Vereador Jefferson 

Picanço da Costa em Terra Rica".

061-14478 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

prata e vermelho;" FUPE Jubileu de Prata".



061-14479 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul e 

vermelho;" Arco Iris no gelo".

061-14480 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

vermelho e branco; provido de haste em metal e alça 

em tecido;" Federação Bahiana de Pugilismo".

061-14481 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo e preto; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Posto Cacique, Tupã".

061-14482 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, laranja e azul; provido de haste em metal e alça 

em tecido;"Exposição Regional Agro-Pecuária e Produtos 

Derivados".

061-14483 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triagular, nas cores rosa, 

bege, azul e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecico; "Escola Normal Particular Prudente de 

Moraes".

061-14484 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul, vermelho e amarelo; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Mogi-Mirim Cidade Simpática - Est. De 

S. Paulo".

061-14485 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, vermelho e amarelo; provido de haste em metal 

e alça em tecido;" Tupã - Ginásio Coselheiro Buarque de 

Macedo, 10º Turma de Formandos".

061-14486 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, azul e preto; provido de haste em metal e 

alça em plástico;' S. Bernardo do Campo - EFAO - Escola 

de Formação de Aprendizes de Ofício".

061-14487 histórico Flâmula

Flâmula em papel, formato triangular, mas cores azul, 

branco e vermelho;" Colégio Estadual e Escola Normal 

de Lins ".



061-14488 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho e preto; provido de haste em em metal e alça 

em tecido; "Se é Bayer é Bom! Cafiaspirina".

061-14489 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo e preto; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "Escola Técnica de Comércio Arthur 

Fernandes".

061-14490 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo, laranja e branco; " Universidad Nacional Del 

Sur, Bahia Blanca - U.N.S.".

061-14491 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

azul, branco, verde e marrom; provido de haste em 

metal e alça em tecido; "Guanabara - Bené Herzl - Rio de 

Janeiro".

061-14492 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, as cores marrom, 

branco e amarelo; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "Calouros de 59 EPM".

061-14493 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo, branco e azul; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Academia Militar das Agulhas Negras".

061-14494 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo e branco; provido de haste em metal e alça em 

tecido;" Engenharia Mauá".

061-14495 histórico Flâmula

Flâmula em tecido. formato triangular, nas cores 

vermelho, cinza, branco, amarelo e preto; provido de 

haste em metal e alça em tecido; "Formandos C.S.A.".

061-14496 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

amarelo, branco, vermelho e preto; " Novacap Brasilia 

primeira Lista Telefonica de Brasilia".



061-14497 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco e bege; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "Franciscano Strassburger".

061-14498 histórico Flâmula

Flâmula em tecido e papel; formato triangular, nas cores 

amarelo, preto, verde, vermelho e branco; " 

Stevenson".

061-14499 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, verde e preto;" I festa do café Tupã".

061-14500 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

preto e vermelho ; provido de haste em metal e alça em 

tecido;" S.F.C. Campeão do Torneio Itália ."

061-14501 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco e preto; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "Federação Mineira de Atletismo".

061-14502 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco e vermelho; provido de haste em metal e alça 

em tecido; "Holiday on Ice".

061-14503 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco, azul e amarelo; provido de haste em metal e 

alça em tecido; " Vera Cruz".

061-14504 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

vermelho, amarelo e azul; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Nossa homenagem aos Fundadores dos 

Jogos Abertos do Interior Jaboticabal".

061-14505 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branco e preto; " C.A.B.A.".



061-14506 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

azul, laranja, verde e branco; provido de haste em metal 

e alça em tecido; "Associação Brasileiras de Surdos - 

Estado da Guanabara - Brasil".

061-14507 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores cinza, 

amarelo, verde, vermelho, preto e branco; provido de 

haste em metal e alça em tecido;" Federação Carioca de 

Surdos e Mudos - Rio - 1963".

061-14508 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

azul, amarelo e branco; provido de haste em metal e 

alça em tecido; "Especializada para Surdos - estude e 

vencerá - Escola Helen Keller - Rio de Janeiro - Brasil".

061-14509 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, azul, amarelo e vermelho; "Organizações Novo 

Mundo - VEMAC - Festa de Confraternização - Natal de 

1957".

061-14510 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, amarelo e verde; provido de haste 

em metal e alça em tecido;" Parques Infantis".

061-14511 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

vermelho, amarelo, azul, verde e branco; "FUPE 

Campanha Pro-Construção do Estadio Universitario - São 

Paulo".

061-14512 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, amarelo, preto e branco; provido de haste em 

metal e alça em tecido; "waseda".

061-14513 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores rosa, 

amarelo, azul, verde, vermelho, preto e branco;" SENAC 

campeonato interescolar".



061-14514 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

preto, verde e branco; provido de haste em metal e alça 

em tecido;" Turma Marechal Floriano Peixoto".

061-14515 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco e amarelo; "Direito".

061-14516 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

azul e vermelho; provido de haste em metal e alça em 

tecido;" Para Deputado Federal João Baptista da Silva 

Azevedo - Partido Libertador".

061-14517 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores preto, 

branco, amarelo e azul; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" O Estádio Majestoso da A.A. Ponte 

Preta orgulho do Esporte Brasileiro".

061-14518 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, cinza e laranja; provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Arco Iris no Gelo".

061-14519 histórico Flâmula

Flâmula em papel, formato triangular, nas cores cinza, 

verde, amarelo, vermelho, preto, branco e azul; " 

Serviço de Navegação da Bacia do Prata - Brasil 1500 

São Paulo 1554".

061-14520 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo, vermelho e branco;" São Paulo IV Centenário".

061-14521 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

amarelo e branco; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "A.A. Veteranos S.P.".

061-14522 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco, azul, vermelho e bege; provido de haste em 

metal e alça em tecido;" Esporte Clube Bahia".



061-14523 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, vermelho, azul e marrom; provido de haste em 

metal; "Federação Portuguesa de Ginástica - 

Campeonato do Mundo Lisboa 1966".

061-14524 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

cinza, verde e branco;" XXXVI Congresso Eucarístico 

Internacional".

061-14525 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores lilás, 

vermelho e branco; provido de haste em metal e alça 

em tecido; " GNU união".

061-14526 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, na cor roxa; 

provido de haste em metal e alça em tecido;" FMM".

061-14527 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho e branco, "Ao Esporte Universal ltda".

061-14528 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul e 

branco;" Maraton a bicicleta que vai longe".

061-14529 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, verde e branco, provido de haste em metal e 

alça em tecido;" Carioca Esporte Clube".

061-14530 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo e 

branco; provido de haste em metal e alça em tecido; 

"VARIG".

061-14531 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo e 

branco; provido de haste em metal; "Federação 

Metropolitana de Volley Ball".

061-14532 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

branco, vermelho, laranja, azul e preto; provido de haste 

em metal e alça em tecido;" SESC 20 anos a Serviço dos 

Comerciários".



061-14533 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores roxo, 

branco e amarelo, provido de haste em metal e alça em 

tecido;" Escola de Aprendizes Marinheiros".

061-14534 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

vermelho, azul e branco; "26º Aniversário Ano Sede de 

Campo".

061-14535 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

branco e amarelo; provido de haste em metal e alça em 

tecido; "Sorocaba Medicina".

061-14536 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

roxo e laranja; "Nenhuma Criança Sem Escola no Rio 

Grande do Sul."

061-14537 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de estátua de figura 

masculina; Valor facial: 60 gl; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-14538 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de estátua de figura 

masculina sentado; Valor facial: 40 gl; Cor roxa. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14539 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14540 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14541 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14542 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14543 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14544 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14545 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.



061-14546 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14547 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14548 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14549 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14550 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14551 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14552 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14553 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14554 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14555 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14556 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14557 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14558 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14559 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14560 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14561 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14562 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.



061-14563 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14564 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14565 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14566 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14567 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14568 filatelia Selos Diversos

Selo sobre placa retangular em papel, conjunto de 31 

selos mistos PI 14539 a PI 14568.

061-14569 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14570 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14571 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14572 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14573 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14574 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14575 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14576 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14577 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14578 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14579 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614



061-14580.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14581.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14582.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14583.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14584.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14585.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14586.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14587.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14588.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14589.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14590.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14591.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14592.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14593.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14594.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14595.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14596.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614



061-14597.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14598.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14599.01 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14600 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14601 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14602 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14603 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14604 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14605 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14606 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14607 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14608 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14609 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14610 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14611 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14612 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14613 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614



061-14614 filatelia Selo Hungria

Selo sobre placa retangular em papel, Franquia de 46 

selos mistos PI 14569 a PI 14614

061-14615 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

10 lire; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14616 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

50 lire; Cor verde. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-14617 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

30 lire; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-14618 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

200 lire; Cor azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-14619 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

5 lire; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-14620 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

15 lire; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-14621 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor facial: 

2,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-14622 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem do Chateau de Joux; 

Valor facial: 1,30; Cor marrom e roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-14623 filatelia Selo Marrocos

Selo vertical, denteado; Imagem de mandala; Valor 

facial: 0,40; Cor preto, amarelo e verde. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14624 filatelia Selo Marrocos

Selo vertical, denteado; Imagem de mandala; Valor 

facial: 0,40; Cor preto, amarelo e verde. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-14625 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 10 ctvs; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14626 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 20 ctvs; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14627 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 30 ctvs; Cor vinho. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14628 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor facial: 50 ctvs; Cor preto e branco. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14629 filatelia Selo Dinamarca

Selo horizontal, denteado; Imagem de casa; Valor 

Facial: 120; Cor vermelho, verde, azul; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-14630 filatelia Selo Dinamarca

Selo horizontal, denteado; Imagem montanha e rio; 

Valor Facial: 150; Cor azul, amarelo, verde; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14631 filatelia Selo Suécia

Selo horizontal, denteado; Imagem homem costurando; 

Valor Facial: 2,10; Cor marrom; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-14632 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Efígie da Estátua da 

Liberdade; Valor facial: 17 c; Cor verde, azul, vermelho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-14633 filatelia Selo Suíça

Selo horizontal, denteado; Imagem de templo com porta 

em arco; Valor Facial: 1,10; Cor verde; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-14634 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Monteiro Lobato; 

Valor Facial: 0,40; Cor verde; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Homenagem a Monteiro Lobato



061-14635 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor Facial: 1,80; Cor verde, vermelho, 

amarelo, azul, marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Natal

061-14636 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo tocando 

alaúde; Valor Facial: 1,80; Cor verde, vermelho, 

amarelo, azul, marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Natal

061-14637 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do molusco murex 

teunivaricosus; Valor Facial: 1,30; Cor verde, preto; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Série 

Moluscos do Brasil

061-14638 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura humana 

erguendo taça; Valor Facial: 1,80; Cor azul, amarelo, 

verde, branco; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - Série XI Campeonato Mundial de Futebol - 

Argentina

061-14639 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjos; Valor facial: 

0,80; Cor amarelo, azul, vermelho, rosa. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Natal

061-14640 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Sabará, A. Veiga 

Guignard; Valor Facial: 1,80; Cor azul, verde; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Série Paisagem 

Brasileira na Pintura

061-14641 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjo barroco; Valor 

Facial: 0,50; Cor azul, rosa, amarelo, vermelho; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Natal

061-14642 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Leônicio Correia; Valor 

Facial: 35 cruzeiros; Cor verde; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Centenário Natalício de Leônicio 

Correia



061-14643 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de cruzes 

representando os serviços prestados; Valor Facial: 1,80; 

Cor vermelho, preto; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - 70 Anos da Cruz Vermelha Brasileira

061-14644 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tela da 

solenidade inaugural; Valor Facial: 1,80; Cor marrom, 

azul, amarelo; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - 85 Anos do Tribunal de Contas da Uniao

061-14645 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do edifício da ECT; 

Valor Facial: 1,80; Cor marrom, bege; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Inauguraçao do Edifício 

sede da ECT Brasília

061-14646 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-14647 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Carro Postal; 

Valor Facial: 1,80; Cor rosa, preto; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Evoluçao dos 

Transportes Postais

061-14648 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da tela 

"Jangadeiros"; Valor Facial: 1,80; Cor verde, azul, 

branco; Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Centenário do Pintor Helios Seelinger

061-14649 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do emblema dos 

Lions; Valor Facial: 1,10; Cor verde, azul, amarelo; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Homenagem aos Lions Clubes do Brasil



061-14650 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião 

tematizando o correio aéreo nacional; Valor Facial: 1,30; 

Cor azul, amarelo, vermelho, preto, branco; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Série Integraçao 

Nacional

061-14651 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tocadores de 

berimbau; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

marrom, azul, verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Folclore Brasileiro - 

Instrumentos Musicais

061-14652 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do molusco vasum 

cassiforme; Valor Facial: 1,30; Cor azul, preto; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Série Moluscos do 

Brasil

061-14653 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

Facial: 20 cts; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14654 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

Facial: 20 cts; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14655 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Campos Salles; Valor 

Facial: 20 cts; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14657 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 30 cts; Cor vermelho; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Correios

061-14658 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 10 cts; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-14659 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios



061-14660 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-14661 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 25 cts; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-14662 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14663 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14664 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Profissoes

061-14665 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Profissoes

061-14666 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14667 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14668 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14669 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes



061-14670 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14671 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14672 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14673 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Profissoes

061-14674 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14675.01 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14677 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14678 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14679 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14680 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes



061-14681 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pescador; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14682 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pescador; Valor 

facial: 10,00; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14683 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14684.02 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor facial: 1,30; Cor vermelha. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Profissoes

061-14685 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14686 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-14687 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14688 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaúcho; Valor 

facial: 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14689 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor facial: 1,30; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14690 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes



061-14691 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14692 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14693 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14694 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14695 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de baiana; Valor facial: 

0,15; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Série Profissoes

061-14696 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14697 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaúcho; Valor 

facial: 0,50; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14698 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaúcho; Valor 

facial: 0,50; Cor verde. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14699 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaúcho; Valor 

facial: 0,50; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-14700 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14701 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14702 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de baiana; Valor facial: 

0,15; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Série Profissoes

061-14703 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14704 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14705 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14706 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14707 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14708 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes



061-14709 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14710 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14711 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14712 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14714 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cabaça com a 

anunciação do anjo a Maria; Valor facial: 2,00; Cor 

marrom, azul, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal - Presépios Populares

061-14715 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mãos e globo 

terrestre; Valor facial: 5 centavos; Cor verde, vermelho, 

branco. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Dia do Doador Voluntário de Sangue

061-14716 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de espiral 

com mapa da américa; Valor facial: 1,10; Cor azul. 

Franquia multipla de 04 selos - 6º Seminário 

Interamericano de Orçamento

061-14717 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de espiral 

com mapa da américa; Valor facial: 1,10; Cor azul. 

Franquia multipla de 04 selos - 6º Seminário 

Interamericano de Orçamento



061-14718 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de espiral 

com mapa da américa; Valor facial: 1,10; Cor azul. 

Franquia multipla de 04 selos - 6º Seminário 

Interamericano de Orçamento

061-14719 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de espiral 

com mapa da américa; Valor facial: 1,10; Cor azul. 

Franquia multipla de 04 selos - 6º Seminário 

Interamericano de Orçamento

061-14721 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Efígie do Manuel de Falla; 

Valor facial: 5 pta; Cor verde, vermelho, preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14722 filatelia Selo Suíça

Selo vertical, denteado; Imagem de Franquia de casas; 

Valor facial: 60; Cor cinza, branco, marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14723 filatelia Selo Suíça

Selo horizontal, denteado; Imagem de mandala; Valor 

facial: 1,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14724 filatelia Selo Grécia

Selo vertical, denteado; Imagem de círculo com 

composição ornamental ; Valor facial: 1,00; Cor vinho. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-14725 filatelia Selo Suíça

Selo vertical, denteado; Imagem de Franquia de casas; 

Valor facial: 60; Cor cinza, branco, marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14727 filatelia Selo Marrocos

Selo vertical, denteado; Imagem de placa quadrangular; 

Valor facial: 1,00; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-14728 filatelia Selo Marrocos

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

0,50; Cor verde, vermelho, azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.



061-14729 filatelia Selo Marrocos

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda ; Valor 

facial: 0,65; Cor amarelo, cinza, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-14730 filatelia Selo Marrocos

Selo vertical, denteado; Imagem de moeda ; Valor 

facial: 2,00; Cor verde, marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-14731 filatelia Selo Marrocos

Selo vertical, denteado; Efígie Masculina; Valor facial: 

0,60; Cor laranja, marrom, vermelho, branco. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14732 filatelia Selo Marrocos

Selo horizontal, denteado; Efígie masculina e brasão; 

Valor facial: 0,10; Cor laranja, preto, dourado. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14733 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie de Juliana Regina; Valor 

facial: 1 gulden; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14734 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie de Juliana Regina; Valor 

facial: 1 gulden; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14735 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie de Juliana Regina; Valor 

facial: 1 gulden; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14736 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de círculo 

fragmentado; Valor facial: 1,80; Cor verde, azul, 

vermelho, laranja, preto. Franquia isolada. - Dia Mundial 

da Saúde - Luta Contra a Hipertensao

061-14737 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Noel Rosa; Valor 

facial: 1,10; Cor azul, branco, marrom, verde, amarelo, 

laranja. Franquia isolada. - Série Compositores 

Brasileiros



061-14738 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Noel Rosa; Valor 

facial: 1,10; Cor verde, azul, marrom, vermelho. 

Franquia isolada - Série Compositores Brasileiros

061-14739 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas; Valor facial: 1,10; Cor verde, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série Amparo e 

Segurança

061-14740 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de duas figuras 

humanas; Valor facial: 1,10; Cor verde, azul, marrom. 

Franquia múltipla de 02 selos - Série Amparo e 

Segurança

061-14741 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trevo de três 

corações; Valor facial: 2,50; Cor verde, vermelho. 

Franquia múltipla de 04 selos - XXXV Congresso da Soc. 

Bras. De Cardiologia - Homenagem a Carlos Chagas

061-14742 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trevo de três 

corações; Valor facial: 2,50; Cor verde, vermelho. 

Franquia múltipla de 04 selos - XXXV Congresso da Soc. 

Bras. De Cardiologia - Homenagem a Carlos Chagas

061-14743 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trevo de três 

corações; Valor facial: 2,50; Cor verde, vermelho. 

Franquia múltipla de 04 selos - XXXV Congresso da Soc. 

Bras. De Cardiologia - Homenagem a Carlos Chagas

061-14744 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trêm e tunel; Valor 

facial: 2,50; Cor laranja, vermelho, cinza. Franquia 

múltipla de 04 selos - Metrô do Rio de Janeiro



061-14745 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trêm e tunel; Valor 

facial: 2,50; Cor laranja, vermelho, cinza. Franquia 

múltipla de 04 selos - Metrô do Rio de Janeiro

061-14746 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trêm e tunel; Valor 

facial: 2,50; Cor laranja, vermelho, cinza. Franquia 

múltipla de 04 selos - Metrô do Rio de Janeiro

061-14747 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de trêm e tunel; Valor 

facial: 2,50; Cor laranja, vermelho, cinza. Franquia 

múltipla de 04 selos - Metrô do Rio de Janeiro

061-14748 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de médicos do 

século XV; Valor facial: 2,50; Cor amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - 150 Anos da Academia 

Nacional de Medicina

061-14749 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de médicos do 

século XV; Valor facial: 2,50; Cor amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - 150 Anos da Academia 

Nacional de Medicina

061-14750 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de médicos do 

século XV; Valor facial: 2,50; Cor amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - 150 Anos da Academia 

Nacional de Medicina

061-14751 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de médicos do 

século XV; Valor facial: 2,50; Cor amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - 150 Anos da Academia 

Nacional de Medicina

061-14752 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro O'Day 23; 

Valor facial: 2,50; Cor verde, roxo, azul. Franquia 

múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / III Exposiçao 

Mundial de Filatelia Temática - Veleiros



061-14753 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro O'Day 23; 

Valor facial: 2,50; Cor verde, roxo, azul. Franquia 

múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / III Exposiçao 

Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14754 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro O'Day 23; 

Valor facial: 2,50; Cor verde, roxo, azul. Franquia 

múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / III Exposiçao 

Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14755 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro O'Day 23; 

Valor facial: 2,50; Cor verde, roxo, azul. Franquia 

múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / III Exposiçao 

Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14756 filatelia Selo Brasil

Selo retangular, denteado, com imagem de barco à 

vela, lua e duas montanhas. Cor: azul, vermelha e 

branca. . Valor facial 10,50. Franquia múltipla de 4 selos 

da mesma série, PI 14756 a PI 14759. - série Brasiliana

061-14757 filatelia Selo Brasil

Selo retangular, denteado, com imagem de barco à 

vela, lua e duas montanhas. Cor: azul, vermelha e 

branca. . Valor facial 10,50. Franquia múltipla de 4 selos 

da mesma série, PI 14756 a PI 14759. - série Brasiliana

061-14758 filatelia Selo Brasil

Selo retangular, denteado, com imagem de barco à 

vela, lua e duas montanhas. Cor: azul, vermelha e 

branca. . Valor facial 10,50. Franquia múltipla de 4 selos 

da mesma série, PI 14756 a PI 14759. - série Brasiliana



061-14759 filatelia Selo Brasil

Selo retangular, denteado, com imagem de barco à 

vela, lua e duas montanhas. Cor: azul, vermelha e 

branca. . Valor facial 10,50. Franquia múltipla de 4 selos 

da mesma série, PI 14756 a PI 14759. - série Brasiliana

061-14760 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Snipe; 

Valor facial: 2,50; Cor vermelho, amarelo, marrom, 

rosa. Franquia múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / 

III Exposiçao Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14761 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Snipe; 

Valor facial: 2,50; Cor vermelho, amarelo, marrom, 

rosa. Franquia múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / 

III Exposiçao Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14762 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Snipe; 

Valor facial: 2,50; Cor vermelho, amarelo, marrom, 

rosa. Franquia múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / 

III Exposiçao Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14763 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Snipe; 

Valor facial: 2,50; Cor vermelho, amarelo, marrom, 

rosa. Franquia múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / 

III Exposiçao Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14764 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Hobie Cat; 

Valor facial: 12,00; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / III 

Exposiçao Mundial de Filatelia Temática - Veleiros



061-14765 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Hobie Cat; 

Valor facial: 12,00; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / III 

Exposiçao Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14766 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Hobie Cat; 

Valor facial: 12,00; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / III 

Exposiçao Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14767 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do veleiro Hobie Cat; 

Valor facial: 12,00; Cor azul, vermelho, amarelo, preto. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Brasiliana 79 / III 

Exposiçao Mundial de Filatelia Temática - Veleiros

061-14768 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro Infantil - Joao Bolinhas

061-14769 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro Infantil - Joao Bolinhas

061-14770 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro Infantil - Joao Bolinhas



061-14771 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa. 

Franquia múltipla de 04 selos. Provido de carimbo de 

porte - Dia do Livro Infantil - Joao Bolinhas

061-14772 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa. 

Franquia múltipla de 04 selos - Dia do Livro Infantil - Joao 

Bolinhas

061-14774 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa. 

Franquia múltipla de 04 selos - Dia do Livro Infantil - Joao 

Bolinhas

061-14775 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da leitura de João 

Bolinha; Valor facial: 2,50; Cor laranja, verde, rosa. 

Franquia múltipla de 04 selos - Dia do Livro Infantil - Joao 

Bolinhas

061-14776 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da caixa de coleta; 

Valor facial: 2,50; Cor marrom, amarelo, azul. Franquia 

mista de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Série 10 

Anos da ECT/XVIII Congresso da UPU-Serviços do 

Correio

061-14777 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do centro de 

treinamento; Valor facial: 2,50; Cor marrom, azul. 

Franquia mista de 06 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série 10 Anos da ECT/XVIII Congresso da UPU-Serviços 

do Correio

061-14778 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da rede postal 

noturna; Valor facial: 2,50; Cor marrom, azul. Franquia 

mista de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Série 10 

Anos da ECT/XVIII Congresso da UPU-Serviços do 

Correio



061-14779 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do centro de 

triagem; Valor facial: 2,50; Cor marrom, cinza, amarelo. 

Franquia mista de 06 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série 10 Anos da ECT/XVIII Congresso da UPU-Serviços 

do Correio

061-14780 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom, azul, amarelo. Franquia mista 

de 06 selos. Provido de carimbo de porte - Série 10 Anos 

da ECT/XVIII Congresso da UPU-Serviços do Correio

061-14781 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do serviço de 

telegrafia; Valor facial: 2,50; Cor marrom, cinza. 

Franquia mista de 06 selos. Provido de carimbo de porte - 

Série 10 Anos da ECT/XVIII Congresso da UPU-Serviços 

do Correio

061-14782 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da caixa de coleta; 

Valor facial: 2,50; Cor marrom, amarelo, azul. Franquia 

mista de 06 selos - Série 10 Anos da ECT/XVIII 

Congresso da UPU-Serviços do Correio

061-14783 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do centro de 

treinamento; Valor facial: 2,50; Cor marrom, azul. 

Franquia mista de 06 selos - Série 10 Anos da ECT/XVIII 

Congresso da UPU-Serviços do Correio

061-14784 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da rede postal 

noturna; Valor facial: 2,50; Cor marrom, azul. Franquia 

mista de 06 selos - Série 10 Anos da ECT/XVIII 

Congresso da UPU-Serviços do Correio

061-14785 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do centro de 

triagem; Valor facial: 2,50; Cor marrom, cinza, amarelo. 

Franquia mista de 06 selos - Série 10 Anos da ECT/XVIII 

Congresso da UPU-Serviços do Correio



061-14786 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carteiro; Valor 

facial: 2,50; Cor marrom, azul, amarelo. Franquia mista 

de 06 selos - Série 10 Anos da ECT/XVIII Congresso da 

UPU-Serviços do Correio

061-14787 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do serviço de 

telegrafia; Valor facial: 2,50; Cor marrom, cinza. 

Franquia mista de 06 selos - Série 10 Anos da ECT/XVIII 

Congresso da UPU-Serviços do Correio

061-14788 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem a Igreja da Glória; 

Valor facial: 2,50; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia multipla de 04 selos - Série Pinturas do Rio de 

Janeiro do Século XVIII

061-14789 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem a Igreja da Glória; 

Valor facial: 2,50; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia multipla de 04 selos - Série Pinturas do Rio de 

Janeiro do Século XVIII

061-14790 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem a Igreja da Glória; 

Valor facial: 2,50; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia multipla de 04 selos - Série Pinturas do Rio de 

Janeiro do Século XVIII

061-14791 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem a Igreja da Glória; 

Valor facial: 2,50; Cor azul, verde, amarelo, preto. 

Franquia multipla de 04 selos - Série Pinturas do Rio de 

Janeiro do Século XVIII

061-14794 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa 

tematizando a comunição intercontinental; Valor facial: 

2,50; Cor verde, azul, vermelho. Franquia múltipla de 04 

selos - TELECOM 79

061-14795 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa 

tematizando a comunição intercontinental; Valor facial: 

2,50; Cor verde, azul, vermelho. Franquia múltipla de 04 

selos - TELECOM 79



061-14796 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa 

tematizando a comunição intercontinental; Valor facial: 

2,50; Cor verde, azul, vermelho. Franquia múltipla de 04 

selos - TELECOM 79

061-14797 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa 

tematizando a comunição intercontinental; Valor facial: 

2,50; Cor verde, azul, vermelho. Franquia múltipla de 04 

selos - TELECOM 79

061-14798 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do chafariz da 

Pirâmide, Rio de Janeiro; Valor facial: 2,50; Cor verde, 

preto. Franquia multipla de 04 selos - Série I Exposiçao 

Interamericana de Filatelia Clássica - Chafarizes

061-14799 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do chafariz da 

Pirâmide, Rio de Janeiro; Valor facial: 2,50; Cor verde, 

preto. Franquia multipla de 04 selos - Série I Exposiçao 

Interamericana de Filatelia Clássica - Chafarizes

061-14800 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do chafariz da 

Pirâmide, Rio de Janeiro; Valor facial: 2,50; Cor verde, 

preto. Franquia multipla de 04 selos - Série I Exposiçao 

Interamericana de Filatelia Clássica - Chafarizes

061-14801 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do chafariz da 

Pirâmide, Rio de Janeiro; Valor facial: 2,50; Cor verde, 

preto. Franquia multipla de 04 selos - Série I Exposiçao 

Interamericana de Filatelia Clássica - Chafarizes

061-14802 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Chafariz da Boa 

Vista, Recife; Valor facial: 12,00; Cor preto, rosa, lilás. 

Franquia isolada. - I Exposiçao Interamericana de 

Filatelia Clássica - Chafarizes



061-14803 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Chafariz da 

Marília, Ouro Preto; Valor facial: 10,50; Cor preto, azul. 

Franquia isolada. - I Exposiçao Interamericana de 

Filatelia Clássica - Chafarizes

061-14804 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial: 0,70; Cor preto. Franquia múltipla de 02 

selos. - Série Profissoes

061-14805 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial: 0,70; Cor preto. Franquia múltipla de 02 

selos. - Série Profissoes

061-14806 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial:0,70; Cor cinza. Franquia múltipla de 06 

selos - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-14807 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial:0,70; Cor cinza. Franquia múltipla de 06 

selos - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-14808 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial:0,70; Cor cinza. Franquia múltipla de 06 

selos - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-14809 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial:0,70; Cor cinza. Franquia múltipla de 06 

selos - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-14810 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial:0,70; Cor cinza. Franquia múltipla de 06 

selos - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-14811 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da quebra do babaçu; 

Valor facial:0,70; Cor cinza. Franquia múltipla de 06 

selos - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-14814 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor facial: 1,80; Cor azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos - Dia Mundial das Telecomunicaçoes

061-14815 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor facial: 1,80; Cor azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos - Dia Mundial das Telecomunicaçoes

061-14816 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor facial: 1,80; Cor azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos - Dia Mundial das Telecomunicaçoes

061-14817 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor facial: 1,80; Cor azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos - Dia Mundial das Telecomunicaçoes

061-14818 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor facial: 1,80; Cor azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos - Dia Mundial das Telecomunicaçoes

061-14819 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor facial: 1,80; Cor azul, amarelo. Franquia 

múltipla de 06 selos - Dia Mundial das Telecomunicaçoes

061-14820 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular denteado, franquia múltipla com 

desenho representativo do nascimento de Jesus sobre 

azulejo na cor azul com borda dourada, valor facial 3,20. 

Provido de carimbo postal do primeiro dia de circulação - 

Séri

061-14821 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular denteado, franquia múltipla com 

desenho representativo do nascimento de Jesus sobre 

azulejo na cor azul com borda dourada, valor facial 3,20. 

Provido de carimbo postal do primeiro dia de circulação - 

Séri



061-14822 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular denteado, franquia múltipla com 

desenho representativo do nascimento de Jesus sobre 

azulejo na cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. 

Provido de carimbo postal do primeiro dia de circulação - 

Série Natal 1979

061-14823 filatelia Envelope com selo Brasil

Um envelope retangular, provido de 3 selos 

quadrangulares denteados, franquia múltipla com 

desenho representativo do nascimento de Jesus sobre 

azulejo na cor azul com borda dourada. Provido de 

carimbo postal do primeiro dia de circulação.

061-14824 filatelia Envelope com selo Brasil

Um edital em papel retangular, provido de 3 selos 

quadrangulares denteados, franquia múltipla com 

desenho representativo do nascimento de Jesus sobre 

azulejo na cor azul com borda dourada. Provido de 

carimbo postal do primeiro dia de circulação.

061-14826 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja da Saúde, 

retratando o nascimento de Jesus; Valor Facial: 3,20; Cor 

amarelo, azul e branco; Franquia mista de 3 selos da 

mesma série. Provido de Carimbo de porte - Série Natal

061-14827 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja da Saúde, 

retratando a adoração dos reis; Valor Facial: 3,20; Cor 

amarelo, azul e branco; Franquia mista de 3 selos da 

mesma série. Provido de Carimbo de porte - Série Natal

061-14828 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Igreja da Saúde, 

retratando o menino Jesus entre os doutores; Valor 

Facial: 3,20; Cor amarelo, azul e branco; Franquia mista 

de 3 selos da mesma série. Provido de Carimbo de porte - 

Série Natal



061-14829 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14830 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. Provido de Carimbo de porte - série Natal - Ig

061-14831 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. Provido de Carimbo de porte - série Natal - Ig

061-14832 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento

061-14833 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. Provido de Carimbo de porte - série Natal - Ig



061-14834 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. Provido de Carimbo de porte - série Natal - Ig

061-14835 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento

061-14836 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. Provido de Carimbo de porte - série Natal - Ig

061-14837 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. Provido de Carimbo de porte - série Natal - Ig

061-14838 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento



061-14839 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. Provido de Carimbo de porte - série Natal - Ig

061-14840 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. Provido de Carimbo de porte - série Natal - Ig

061-14841 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento

061-14842 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento

061-14843 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14829 a PI 

14843. - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento



061-14844 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14845 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14846 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14847 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14848 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de



061-14849 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14850 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14851 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14852 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14853 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de



061-14854 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14855 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14856 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14857 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de

061-14858 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14844 a PI 

14858 - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento de



061-14859 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série:PI 14859 a PI 14866. 

- série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento d

061-14860 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série:PI 14859 a PI 14866. 

- série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento d

061-14861 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série:PI 14859 a PI 14866. 

- série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento d

061-14862 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série:PI 14859 a PI 14866. 

- série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento d

061-14863 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série:PI 14859 a PI 14866. 

- série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento d



061-14864 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série:PI 14859 a PI 14866. 

- série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento d

061-14865 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série:PI 14859 a PI 14866. 

- série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento d

061-14866 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série:PI 14859 a PI 14866. 

- série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento d

061-14867 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14867 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14867 a PI 

14881. - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento



061-14868 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14869 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14870 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14871 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14872 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 



061-14873 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14874 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14875 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14876 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14877 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 



061-14878 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14879 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14880 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14880 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 08 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14881 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 



061-14881 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 15 selos da mesma série:PI 14867 a PI 

14881. - série Natal - Igreja da Saúde - Nascimento

061-14882 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, com desenho 

representativo do nascimento de Jesus sobre azulejo na 

cor azul com borda dourada. Valor facial 3,20. Franquia 

múltipla de 8 selos da mesma série. Série Natal - Igreja 

da Saúde - Nascimento de Jesus. 

061-14883 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14884 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14885 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14886 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal



061-14887 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14888 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14889 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14890 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14891 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14892 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal



061-14893 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14894 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de painel "Jesus entre 

os Doutores" na Igreja da Saúde; Valor facial: 3,20; Cor 

azul, amarelo. Franquia múltipla de 12 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Natal

061-14895 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Alto Forno Nº 02; 

Valor Facial: 3,20; Cor laranja, preto, amarelo; Franquia 

múltipla de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 25 

Anos da COSIPA

061-14896 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Alto Forno Nº 02; 

Valor Facial: 3,20; Cor laranja, preto, amarelo; Franquia 

múltipla de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 25 

Anos da COSIPA

061-14897 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Alto Forno Nº 02; 

Valor Facial: 3,20; Cor laranja, preto, amarelo; Franquia 

múltipla de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 25 

Anos da COSIPA

061-14898 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Alto Forno Nº 02; 

Valor Facial: 3,20; Cor laranja, preto, amarelo; Franquia 

múltipla de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 25 

Anos da COSIPA

061-14899 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Alto Forno Nº 02; 

Valor Facial: 3,20; Cor laranja, preto, amarelo; Franquia 

múltipla de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 25 

Anos da COSIPA

061-14900 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Alto Forno Nº 02; 

Valor Facial: 3,20; Cor laranja, preto, amarelo; Franquia 

múltipla de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 25 

Anos da COSIPA



061-14901 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Alto Forno Nº 02; 

Valor Facial: 3,20; Cor laranja, preto, amarelo; Franquia 

múltipla de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 25 

Anos da COSIPA

061-14902 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do Alto Forno Nº 02; 

Valor Facial: 3,20; Cor laranja, preto, amarelo; Franquia 

múltipla de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 25 

Anos da COSIPA

061-14903 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de trigo; Valor Facial: 3,20; Cor vermelho, 

marrom, dourado; Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Nacional de Açao de 

Graças

061-14904 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de trigo; Valor Facial: 3,20; Cor vermelho, 

marrom, dourado; Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Nacional de Açao de 

Graças

061-14905 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de trigo; Valor Facial: 3,20; Cor vermelho, 

marrom, dourado; Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Nacional de Açao de 

Graças

061-14906 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de trigo; Valor Facial: 3,20; Cor vermelho, 

marrom, dourado; Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Nacional de Açao de 

Graças

061-14907 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de trigo; Valor Facial: 3,20; Cor vermelho, 

marrom, dourado; Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Nacional de Açao de 

Graças



061-14908 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de trigo; Valor Facial: 3,20; Cor vermelho, 

marrom, dourado; Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Nacional de Açao de 

Graças

061-14909 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de trigo; Valor Facial: 3,20; Cor vermelho, 

marrom, dourado; Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Nacional de Açao de 

Graças

061-14910 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de criança entre 

espigas de trigo; Valor Facial: 3,20; Cor vermelho, 

marrom, dourado; Franquia múltipla de 08 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Nacional de Açao de 

Graças

061-14911 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de globo ladeado por 

figuras humanas; Valor facial: 2,50; Cor azul, roxo, 

marrom. Franquia multipla de 08 selos - Série Dia da 

UPU

061-14912 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de globo ladeado por 

figuras humanas; Valor facial: 2,50; Cor azul, roxo, 

marrom. Franquia multipla de 08 selos - Série Dia da 

UPU

061-14913 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de globo ladeado por 

figuras humanas; Valor facial: 2,50; Cor azul, roxo, 

marrom. Franquia multipla de 08 selos - Série Dia da 

UPU

061-14914 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de globo ladeado por 

figuras humanas; Valor facial: 2,50; Cor azul, roxo, 

marrom. Franquia multipla de 08 selos - Série Dia da 

UPU



061-14915 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de globo ladeado por 

figuras humanas; Valor facial: 2,50; Cor azul, roxo, 

marrom. Franquia multipla de 08 selos - Série Dia da 

UPU

061-14916 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de globo ladeado por 

figuras humanas; Valor facial: 2,50; Cor azul, roxo, 

marrom. Franquia multipla de 08 selos - Série Dia da 

UPU

061-14917 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de globo ladeado por 

figuras humanas; Valor facial: 2,50; Cor azul, roxo, 

marrom. Franquia multipla de 08 selos - Série Dia da 

UPU

061-14918 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de globo ladeado por 

figuras humanas; Valor facial: 2,50; Cor azul, roxo, 

marrom. Franquia multipla de 08 selos - Série Dia da 

UPU

061-14919 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do símbolo do UPU, 

globo ladeado por figuras humanas; Valor facial: 12,00; 

Cor vermelho, marrom, rosa. Franquia múltipla de 02 

selos - Série Dia da UPU

061-14920 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem do símbolo do UPU, 

globo ladeado por figuras humanas; Valor facial: 12,00; 

Cor vermelho, marrom, rosa. Franquia múltipla de 02 

selos - Série Dia da UPU

061-14921 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14922 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-14923 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14924 filatelia Selo Brasil

Selo denteado sobre envelope retangular; Imagem de 

jangadeiros; Valor facial 0,20; Cor azul e branco; 

Franquia Isolada; Provido de carimbo postal.

061-14925 filatelia Selo Brasil

Selo denteado sobre envelope retangular; Imagem de 

jangadeiros; Valor facial 0,20; Cor azul e branco; 

Franquia Isolada; Provido de carimbo postal - 

comemorativo série profissoes.

061-14926 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do "Cálice" atração 

turística de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná; Valor 

Facial: 80,00; Cor laranja; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14927 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado;Efígie da República; Valor 

Facial: 100 lire; Cor marrom; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - República

061-14928 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Jangadeiro; Valor 

facial:0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14929 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Jangadeiro; Valor 

facial:0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14930 filatelia Selo Benin

Selo vertical, denteado; Imagem de dois corredores; 

Valor facial: 2 f; Cor azul, marrom. Franquia isolada - 

Dahomey

061-14932 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem da estátua da 

Liberdade e avião; Valor facial: 15 C; Cor cinza, laranja e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Correio Aéreo



061-14933 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem da estátua da 

Liberdade e avião; Valor facial: 15 C; Cor cinza, laranja e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Correio Aéreo

061-14934 filatelia Selo Indonésia

Selo horizontal, denteado; Imagem do numeral 10 e 

tocha; Valor facial: 75Sen; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-14935 filatelia Selo Indonésia

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie e vela com 

chama; Valor facial: 35Sen; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-14936 filatelia Selo Indonésia

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie masculina; 

Valor facial: 10Sen; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-14937 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de barcos à vela; 

Valor facial: 1 NP; Cor amarelo, vermelho, azul. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Dubai

061-14938 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de camelos; Valor 

facial: 3 NP; Cor marrom, vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Dubai

061-14939 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de grupo feminino 

de escoteiros; Valor facial: 4 np; Cor lilás. Franquia 

isolada - Sharjah

061-14940 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de grupo feminino 

de escoteiros; Valor facial: 1 np; Cor cinza esverdeado. 

Franquia isolada - Sharjah

061-14941 filatelia Selo Emirados Árabes

Selo horizontal, denteado; Imagem de grupo feminino 

de escoteiros; Valor facial: 3 np; Cor azul. Franquia 

isolada - Sharjah

061-14942 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios



061-14943 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem cilíndrica estilizada; 

Valor Facial: 2,00; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14944 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem cilíndrica estilizada; 

Valor Facial: 5,00; Cor vermelho, marrom; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-14945 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Jangadeiro; Valor 

facial:0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14946 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Jangadeiro; Valor 

facial:0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14947 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14948 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14949 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

Carimbo de porte.

061-14950 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-14951 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14952 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14953 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14954 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14955 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14956 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14957 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14958 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,25; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-14959 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Jangadeiro; Valor 

facial:0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14960 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14961 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14962 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14963 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14964 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14965 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14966 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia múltipla de 04 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14967 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes



061-14968 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14969 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14970 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14971 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14972 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14973 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14974 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14975 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor facial: 1,10; Cor rosa. Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14976 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor Facial: 1,10 ; Cor rosa. Franquia múltipla de 02 

selos; Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes



061-14977 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedora de uva; 

Valor Facial: 1,10 ; Cor rosa. Franquia múltipla de 02 

selos; Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14978 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14979 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14980 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

Facial: 2,00 ; Cor marrom. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-14981 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-14982 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-14983 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-14984 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-14985 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel



061-14986 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-14987 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-14988 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-14989 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de figura feminina, 

papiro e trigo; Valor Facial: 1,30 ; Cor vermelho, laranja, 

preto. Franquia Isolada; Provido de Carimbo de porte - 

Diplomacia Brasileira Paz e Desenvolvimento

061-14990 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bandeirande e 

trabuco; Valor facial: 0,20; Cor verde, marrom, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Tricentenário da Bandeira de Fernao Dias Paes

061-14992 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de anjos estilizados; 

Valor Facial: 0,80 ; Cor amarelo, azul, vermelho,rosa, 

marrom, preto. Franquia Isolada; Provido de Carimbo de 

porte - Série Natal

061-14993 filatelia Selo México

Selo horizontal, denteado; Imagem de mar, prédio e 

montanhas; Valor facial: 1,90; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-14994 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pedra água 

marinha; Valor Facial: 1,30 ; Cor verde. Franquia 

Isolada; Provido de Carimbo de porte - Série Pedras 

Preciosas - Portucale



061-14996 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de dois trabalhores, 

um urbano e outro rural; Valor Facial: 1,10 ; Cor verde, 

rosa, marrom, azul, cinza, vermelho, laranja e amarelo. 

Franquia Isolada; Provido de Carimbo de porte - Série 

Amparo e Segurança

061-14997 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mascarados; Valor 

facial: 1,30; Cor laranja, vermelho, azul, verde, 

amadelo. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 

Série Folclore Brasileiro - Cavalhada

061-14998 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ondas de rádio; 

Valor Facial: 1,30 ; Cor verde, amarelo, azul. Franquia 

Isolada; Provido de Carimbo de porte - Série Dia do 

Rádioamador

061-14999 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do forte dos reis 

magos Rio Grande do Norte; Valor facial: 0,50; Cor 

marrom e amarelo. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Fortalezas Coloniais

061-15000 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel; Valor Facial:1,80 ; Cor verde. Franquia Isolada; 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel

061-15001 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do edifício da ECT; 

Valor facial: 1,80; Cor vermelho, bege. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Inauguraçao do Edifício 

Sede da ECT

061-15002 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor Facial: 1,50; Cor laranja, azul, amarelo, 

branco e preto. Franquia múltipla de 02 selos; Provido de 

Carimbo de porte - Dia Mundial das Telecomunicaçoes



061-15003 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Sabará, MG, A. 

Veiga Guignard; Valor facial: 1,80; Cor azul, verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Série 

Paisagem Brasileira na Pintura

061-15004 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião delta e 

crianças com bola; Valor facial: 1,80; Cor azul, verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Semana 

da Pátria

061-15005 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de tocadores de 

berimbau; Valor facial: 1,80; Cor vermelho, amarelo, 

marrom, azul, verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Folclore Brasileiro - 

Instrumentos Musicais

061-15006 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de anjos barrocos; 

Valor facial: 0,70; Cor vermelho, marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Série Natal

061-15008 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de resplendor Karajá; 

Valor facial: 1,00; Cor azul, vermelho, marrom. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Preservaçao 

da Cultura Indígena no Brasil

061-15009 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de regador e base 

quadrangular, "Objeto" de José Tarcício; Valor facial: 

1,00; Cor azul, verde, bege. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Artes Plásticas Contemporâneas 

no Brasil

061-15011 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15012 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Correios



061-15013 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Correios

061-15014 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 40 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15015 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15016 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15017 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 25 cts; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15018 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15019 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 40 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15020 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 40 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15021 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15022 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 15 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15023 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 15 cts; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios



061-15024 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15025 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15026 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15027 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15028 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Correios

061-15029 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Correios

061-15030 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15031 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15032 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15033 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Correios



061-15034 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Correios

061-15035 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15036 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem Correios; Valor 

Facial: 10 cts; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-15037 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15038 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15039 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15040 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 40 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15041 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 10 cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15042 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 30 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15043 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15044 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 40 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.



061-15045 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15046 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15047 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15048 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15049 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 70 cts; Cor vinho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15050 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15051 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15052 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor Facial: 1 ctv; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15053 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

Valor Facial: 1 ctv; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15054 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas; Valor 

Facial: 10 ctv; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15055 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas; Valor 

Facial: 10 ctv; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.



061-15056 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Darcy Vargas; Valor 

Facial: 10 ctv; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15057 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Eunice Weaver; Valor 

Facial: 10 cts; Cor rosa.Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15058 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Eunice Weaver; Valor 

Facial: 10 cts; Cor rosa.Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15059 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Eunice Weaver; Valor 

Facial: 10 cts; Cor rosa.Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15060 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Frei Nicodemus 

Apostolo dos Hansenianos; Valor Facial: 0,10; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15062 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de salineiro; Valor 

Facial: 7,00; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15064 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

Facial: 0,30; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15065 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor Facial: 5,00; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15066 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

Facial: 0,30; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15067 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes



061-15068 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15069 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15070 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia isolada; Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-15071 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor Facial: 5,00; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15072 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

Facial: 0,30; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15073 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de salineiro; Valor 

Facial: 7,00; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15074 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor Facial: 5,00; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15075 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia Isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15076 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia isolada; Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes



061-15077 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15078 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15079 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor Facial: 5,00; Cor roxo; Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15080 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor Facial: 5,00; Cor roxo; Franquia múltipla de 02 

selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15081 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

03 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15082 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

03 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15083 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

03 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15084 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia isolada; Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes



061-15085 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15086 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia múltipla de 

02 selos. Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15087 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia múltipla de 02 selos; 

Provido de carimbo de porte - Série Profissoes

061-15088 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia múltipla de 02 selos; 

Provido de carimbo de porte - Série Profissoes

061-15089 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia isolada; Provido de 

carimbo de porte - Série Profissoes

061-15090 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de salineiro; Valor 

Facial: 7,00; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15091 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15092 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-15093 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

facial:2,50; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais



061-15094 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de salineiro; Valor 

facial: 7,00; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-15095 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor facial: 1,80; Cor violeta. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Tipos e 

Profissoes Nacionais

061-15096 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

facial: 1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-15097 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

facial: 0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-15098 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vaqueiro; Valor 

facial: 0,40; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-15099 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Símbolo da ECT - Empresa 

dos Correios e Telégrafos; Valor Facial: 2,50; Cor azul, 

preto, branco; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - VXIII Congresso da Uniao Postal Universal

061-15100 filatelia Selo Venezuela

Selo vertical, denteado; Imagem de mapa da cidade de 

Maraibo; Valor facial: 0,25; Cor azul, amarelo, laranja. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-15101 filatelia Selo Venezuela

Selo vertical, denteado; Imagem de aves e lago; Valor 

facial: 0,20; Cor azul, verde, rosa, laranja, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.



061-15103 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de corredor do 

mosteiro de Alcobaça; Valor Facial: 30 ; Cor marrom, 

amarelo, laranja. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-15104 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 2,50 esc ; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15105 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1 c ; Cor verde. Franquia múltipla de 02 

selos; Provido de Carimbo de porte.

061-15106 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1 c ; Cor verde. Franquia múltipla de 02 

selos; Provido de Carimbo de porte.

061-15107 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1 c ; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos; Provido de Carimbo de porte.

061-15108 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1 c ; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos; Provido de Carimbo de porte.

061-15109 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1 c ; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos; Provido de Carimbo de porte.

061-15110 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1 c ; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos; Provido de Carimbo de porte.



061-15111 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1 c ; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos; Provido de Carimbo de porte.

061-15112 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1 c ; Cor verde. Franquia múltipla de 03 

selos; Provido de Carimbo de porte.

061-15113 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de âncora 

tematizando o Novo Estaleiro Naval de Lisboa; Valor 

Facial: 2,30; Cor marrom, amarelo, laranja, preto e rosa. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Novo 

Estaleiro de Lisboa

061-15114 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de âncora 

tematizando o Novo Estaleiro Naval de Lisboa; Valor 

Facial: 2,80; Cor marrom, amarelo, laranja, preto e rosa. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Novo 

Estaleiro de Lisboa

061-15115 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de âncora 

tematizando o Novo Estaleiro Naval de Lisboa; Valor 

Facial: 2,80; Cor marrom, amarelo, laranja, preto e rosa. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Novo 

Estaleiro de Lisboa

061-15116 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de âncora 

tematizando o Novo Estaleiro Naval de Lisboa; Valor 

Facial: 2,80; Cor marrom, amarelo, laranja, preto e rosa. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Novo 

Estaleiro de Lisboa

061-15117 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Novo Estaleiro 

Naval de Lisboa; Valor Facial: 1,00; Cor verde, amarelo, 

laranja, preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - Novo Estaleiro de Lisboa



061-15118 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Novo Estaleiro 

Naval de Lisboa; Valor Facial: 1,00; Cor verde, amarelo, 

laranja, preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - Novo Estaleiro de Lisboa

061-15119 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie do Botânico José Côrrea 

da Serra; Valor Facial: 1,50; Cor marrom e bege. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15120 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie do Botânico José Côrrea 

da Serra; Valor Facial: 1,50; Cor marrom e bege. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15125 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da ponte Salazar; Valor 

Facial: 2,80; Cor azul e cinza. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15126 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da ponte Salazar; Valor 

Facial: 2,80; Cor azul e cinza. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15127 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da ponte Salazar; Valor 

Facial: 2,80; Cor azul e cinza. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15128 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 10 ctvs; Cor preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15129 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 30 ctvs; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15130 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 1 esc; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15131 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 2,50 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-15132 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 1,50 esc; Cor vermelha. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15133 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 20 ctvs; Cor vermelha. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15134 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 2 esc; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15135 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de corredor do 

mosteiro de Alcobaça; Valor Facial: 30 ; Cor marrom, 

amarelo, laranja. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-15136 filatelia Selo Irlanda

Selo vertical, denteado; Imagem de arco e mapa do Eire 

ao centro; Valor Facial: 2 ; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15137 filatelia Selo Irlanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de arcos de interior 

de igreja; Valor Facial: 1 ; Cor preto. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15138 filatelia Selo Irlanda

Selo vertical, denteado; Imagem de cruz celta estilizada; 

Valor Facial: 10 ; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15139 filatelia Selo Irlanda

Selo horizontal, denteado; Imagem de figura humana 

com veste religiosa sentado á mesa; Valor Facial: 1 ; Cor 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15140 filatelia Selo Irlanda

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 

1/5; Cor marrom, laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-15141 filatelia Selo Irlanda

Selo vertical, denteado; Imagem de escudo e 

composição floral ao fundo; Valor Facial: 4 ; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-15142 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do brasão de Pedro 

Álvares Cabral; Valor Facial: 2,50 ; Cor laranja, marrom, 

cinza, azul e preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - V Centenário do Nascimento de Pedro Álvares 

Cabral - Guiné

061-15143 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, denteado; Imagem de Arcabuzeiro; Valor 

Facial: 60 ; Cor azul, vermelho, laranja e preto. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15144 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, denteado; Imagem de Granadeiro; Valor 

Facial:1,00 ; Cor amarelo, azul, vermelho, bege, preto e 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15145 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem do brasão de Pedro 

Álvares Cabral; Valor Facial: 2,50 ; Cor laranja, marrom, 

cinza, azul e preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - V Centenário do Nascimento de Pedro Álvares 

Cabral - Guiné

061-15146 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, denteado; Imagem de Granadeiro; Valor 

Facial:1,00 ; Cor amarelo, azul, vermelho, bege, preto e 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15147 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, denteado; Imagem do Capitão de 

fuzileiros; Valor Facial: 2,50 ; Cor amarelo, azul, 

vermelho, preto e marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15148 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Efígie de Salazar; Valor Facial: 1 

; Cor rosa,preto, amarelo, azul, vermelho, verde e 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Viagem Presidencial - Guiné



061-15149 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Capela das 

Aparições e do Monumento Sagrado Coração de Jesus; 

Valor Facial:50 ; Cor azul, amarelo, vermelho, verde e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Apariçoes de Nossa Senhora em Fátima 1947-1967 -

061-15150 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Capela das 

Aparições e do Monumento Sagrado Coração de Jesus; 

Valor Facial:50 ; Cor azul, amarelo, vermelho, verde e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Apariçoes de Nossa Senhora em Fátima 1947-1967 -

061-15151 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Capela das 

Aparições e do Monumento Sagrado Coração de Jesus; 

Valor Facial:50 ; Cor azul, amarelo, vermelho, verde e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Apariçoes de Nossa Senhora em Fátima 1947-1967 -

061-15152 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da escola Berta 

Craveiro Lopes e do Pavilhão Central de Bissau; Valor 

Facial: 2,50 ; Cor azul, amarelo, vermelho, verde e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

40º Aniversário da Revoluçao Nacional - Guin

061-15153 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da Capela das 

Aparições e do Monumento Sagrado Coração de Jesus; 

Valor Facial:50 ; Cor azul, amarelo, vermelho, verde e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Apariçoes de Nossa Senhora em Fátima 1947-1967 -

061-15154 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, losangular, denteado; Imagem da 

serpente dispholidus typus; Valor Facial: 70 ; Cor azul, 

vermelho, verde e marrom . Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.



061-15155 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, losangular, denteado; Imagem da 

serpente naja nigri collis; Valor Facial: 20 ; Cor azul, 

vermelho, amarelo, preto e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15156 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, losangular, denteado; Imagem da 

serpente naja nigri collis; Valor Facial: 20 ; Cor azul, 

vermelho, amarelo, preto e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15157 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, losangular, denteado; Imagem da 

serpente naja nigri collis; Valor Facial: 20 ; Cor azul, 

vermelho, amarelo, preto e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15158 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, losangular, denteado; Imagem da 

serpente dendroaspis viridis; Valor Facial: 80 ; Cor verde, 

amarelo, bege, vermelho, azul e marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15159 filatelia Selo Portugal - Guiné

Selo vertical, denteado; Imagem de atirador; Valor 

Facial: 3,50 ; Cor vermelho, rosa, preto e marrom. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15160 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura indígena; 

Valor Facial:20 cents ; Cor verde, vermelho, azul e 

marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Arte Indígena -Timor

061-15161 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Efígie de Sacadura Cabral e 

Imagem de avião Lusitânia; Valor Facial: 4,50 ; Cor azul, 

verde, cinza, vermelho e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Clube Militar Timor -Timor



061-15162 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de colares; Valor 

Facial: 2,50 ; Cor amarelo, vermelho, cinza, rosa, roxo e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Ordem Militar de Santi'iago da Espada - Angola

061-15163 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de colares; Valor 

Facial: 2,50 ; Cor amarelo, vermelho, cinza, rosa, roxo e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Ordem Militar de Santi'iago da Espada - Angola

061-15164 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de demdalhas da 

Ordem Militar de Santiago da Espada; Valor facial: 2,50; 

Cor amarelo, vermelho, rosa, cinza. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-15165 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de colares; Valor 

Facial: 2,50 ; Cor amarelo, vermelho, cinza, rosa, roxo e 

preto. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Ordem Militar de Santi'iago da Espada - Angola

061-15166 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da barragem do 

Cuango; Valor Facial: 5,00 ; Cor azul, vermelho, verde, 

bege e marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Correio Aéreo - Angola

061-15167 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da barragem do 

Cuango; Valor Facial: 5,00 ; Cor azul, vermelho, verde, 

bege e marrom. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Correio Aéreo - Angola

061-15168 filatelia Selo Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem da barragem do 

Cambambe; Valor Facial: 2,50 ; Cor azul, verde, marrom 

e amarelo. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - Correio Aéreo - Angola



061-15169 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem da barragem do 

Cambambe; Valor Facial: 2,50 ; Cor azul, verde, marrom 

e amarelo. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - Correio Aéreo - Angola

061-15170 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de medalhas; Valor 

Facial:5,00 ; Cor rosa, amarelo, azul, preto e verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Ordem 

da Benemereno - Angola

061-15171 filatelia Selo Portugal - Angola

Selo vertical, denteado; Imagem do brasão da Vila de 

Bembe; Valor Facial: 1,20 ; Cor cinza, verde, preto, 

vermelho e azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-15172 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de âncora 

tematizando o Novo Estaleiro Naval de Lisboa; Valor 

Facial: 2,30; Cor marrom, amarelo, laranja, preto e rosa. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Novo 

Estaleiro de Lisboa

061-15173 filatelia Selo Itália

Selo horizontal, denteado; Imagem de estrela; Valor 

Facial: 30 lire; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Sulla Ricevuta

061-15176 filatelia Selo Argentina

Selo horizontal, denteado; Imagem de montanha 

representando Catamarca Costa de Zapata; Valor Facial: 

3 pesos; Cor azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-15180 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Arthur Bernardes; 

Valor facial: 10 cts; Cor azul. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte - Série Antigos Presidentes da 

República

061-15181 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; 

Valor Facial: 5cts; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.



061-15182 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Marília de Dirceu; 

Valor Facial: 2 cts; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15183 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Anita Garibaldi; Valor 

Facial: 5 cts; Cor preto; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15197 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pintura "O 

Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 24,00; Cor 

rosa, azul, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Museus de Arte do Brasil

061-15198 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da pintura "O 

Lavrador" de Candido Portinari; Valor facial: 24,00; Cor 

rosa, azul, preto. Franquia múltipla de 02 selos. Provido 

de carimbo de porte - Série Museus de Arte do Brasil

061-15199 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da escultura "Melle 

Pogany" de C. Brancusi; Valor facial: 28,00; Cor azul, 

amarelo. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Museus de Arte do Brasil

061-15200 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da escultura "Melle 

Pogany" de C. Brancusi; Valor facial: 28,00; Cor azul, 

amarelo. Franquia múltipla de 02 selos. Provido de 

carimbo de porte - Série Museus de Arte do Brasil

061-15201 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da tela "O Copo 

d'Água" de A. de Figueiredo; Valor facial: 30,00; Cor 

rosa, preto, marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Museus de Arte do 

Brasil



061-15202 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem da tela "O Copo 

d'Água" de A. de Figueiredo; Valor facial: 30,00; Cor 

rosa, preto, marrom. Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série Museus de Arte do 

Brasil

061-15209 filatelia Selo Brasil

Selo quadrangular, denteado, sobre envelope. Imagem 

de carreiro com bois. Valor facial 0,10. Cor vermelha. 

Franquia isolada.Provido de carimbo de porte.

061-15210 filatelia Selo Brasil

Selo denteado sobre envelope retangular, série museus 

de arte do Brasil, franquia isolada. Cor: preta, dourado e 

rosa, imagem de menina segurando copo em bandeja, 

reprodução do quadro "O copo d' água" de A.de 

Figueiredo Provido de carimbo po

061-15211 filatelia Selo Brasil

Selo retangular, denteado, sobre envelope retangular. 

Reprodução do quadro "O lavrador" de Cândido 

Portinari. Série museus de arte de São Paulo. Valor 

facial: 24,00. Franquia isolada.

061-15212 filatelia Selo Brasil

Selo retangular, denteado, sobre envelope. Imagem de 

Zeppelin. Valor facial: 4,00. Cor azul e cinza Franquia 

isolada. Provido de carimbo postal - comemorativo 

Cinquentenário do Graf Zeppelin, primeiro dia de 

circulaçao.

061-15213 filatelia Selo Brasil

Um envelope retangular, comemorativo do 

cinquentenário da 1ª travessia aeropostal do atlântico 

sul, provido de um selo com imagem de avião sobre 

bandeira tricolor (azul, branca e vermelha), franquia 

isolada. Provido de carimbo de post



061-15214.01 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto edital; Imagem 

do D-LZ 127 Graf Zeppelin e numeral 50; Valor Facial: 

4,00; Cor roxo, azul, preto e branco; Franquia isolada; 

Provido de carimbo de porte - Cinquentenário do Graf 

Zeppelin

061-15215 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin transpassando o numeral 50; Valor facial: 4,00; 

Cor azul, roxo, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - 

Centenário da 1ª Viagem do Dirigível Graf Zeppelin ao 

Brasil

061-15216 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin transpassando o numeral 50; Valor facial: 4,00; 

Cor azul, roxo, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - 

Centenário da 1ª Viagem do Dirigível Graf Zeppelin ao 

Brasil

061-15217 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin transpassando o numeral 50; Valor facial: 4,00; 

Cor azul, roxo, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - 

Centenário da 1ª Viagem do Dirigível Graf Zeppelin ao 

Brasil

061-15218 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do dirigível Graf 

Zeppelin transpassando o numeral 50; Valor facial: 4,00; 

Cor azul, roxo, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - 

Centenário da 1ª Viagem do Dirigível Graf Zeppelin ao 

Brasil

061-15219 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do avião Laté 28 de 

Jean Mermoz; Valor facial: 4,00; Cor azul, vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - 

Centenário da 1ª Travessia Aeropostal do Atlântico Sul



061-15220 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do avião Laté 28 de 

Jean Mermoz; Valor facial: 4,00; Cor azul, vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - 

Centenário da 1ª Travessia Aeropostal do Atlântico Sul

061-15221 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do avião Laté 28 de 

Jean Mermoz; Valor facial: 4,00; Cor azul, vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - 

Centenário da 1ª Travessia Aeropostal do Atlântico Sul

061-15222 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do avião Laté 28 de 

Jean Mermoz; Valor facial: 4,00; Cor azul, vermelho, 

marrom, cinza. Franquia múltipla de 04 selos - 

Centenário da 1ª Travessia Aeropostal do Atlântico Sul

061-15223 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Máscara Tukuna - 

Amazonas; Valor facial: 4,00; Cor azul, marrom, 

amarelo, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos - Série 

Arte Indígena

061-15224 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Máscara Tukuna - 

Amazonas; Valor facial: 4,00; Cor azul, marrom, 

amarelo, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos - Série 

Arte Indígena

061-15225 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Máscara Tukuna - 

Amazonas; Valor facial: 4,00; Cor azul, marrom, 

amarelo, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos - Série 

Arte Indígena

061-15226 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Máscara Tukuna - 

Amazonas; Valor facial: 4,00; Cor azul, marrom, 

amarelo, vermelho. Franquia múltipla de 04 selos - Série 

Arte Indígena



061-15227 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Máscara 

Tapirapé - Mato Grosso; Valor facial: 4,00; Cor verde, 

azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos - 

Série Arte Indígena

061-15228 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Máscara 

Tapirapé - Mato Grosso; Valor facial: 4,00; Cor verde, 

azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos - 

Série Arte Indígena

061-15229 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Máscara 

Tapirapé - Mato Grosso; Valor facial: 4,00; Cor verde, 

azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos - 

Série Arte Indígena

061-15230 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Máscara 

Tapirapé - Mato Grosso; Valor facial: 4,00; Cor verde, 

azul, vermelho, amarelo. Franquia múltipla de 04 selos - 

Série Arte Indígena

061-15231 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mascara Kanela - 

Amazonas; Valor facial: 4,00; Cor marrom, azul. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Arte Indígena

061-15232 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mascara Kanela - 

Amazonas; Valor facial: 4,00; Cor marrom, azul. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Arte Indígena

061-15233 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mascara Kanela - 

Amazonas; Valor facial: 4,00; Cor marrom, azul. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Arte Indígena

061-15234 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de mascara Kanela - 

Amazonas; Valor facial: 4,00; Cor marrom, azul. 

Franquia múltipla de 04 selos - Série Arte Indígena



061-15236 filatelia Selo Iraque

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas figuras 

femininas segurando globo terrestre; Valor Facial: 50; 

Cor amarelo, azul, verde, vermelho, branco; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15237 filatelia Edital de lançamento de selo Brasilde selo

Um edital em papel retangular, provido de 5 selos 

denteados de franquia múltipla, com efígies distintas do 

papa João Paulo II e comemorativo ao X congresso 

eucarístico nacional. Cor: branco, rosa, verde e bege. 

Provido de carimbo po

061-15238 filatelia Envelope Brasil comemorativo

Envelope retangular, em papel, comemorativo do X 

congresso eucarístico nacional, provido de cinco selos 

denteados de franquias múltiplas com efígies distintas 

do papa João Paulo II. Provido de carimbo postal.

061-15239 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor verde, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15240 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor verde, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15241 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor verde, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil



061-15242 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor verde, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15243 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral de Aparecida; Valor facial: 24,00; Cor azul, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15244 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral de Aparecida; Valor facial: 24,00; Cor azul, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15245 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral de Aparecida; Valor facial: 24,00; Cor azul, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15246 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral de Aparecida; Valor facial: 24,00; Cor azul, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15247 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor vinho, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil



061-15248 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor vinho, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15249 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor vinho, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15250 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Papa e da 

cadetral do Rio de Janeiro; Valor facial: 28,00; Cor vinho, 

preto. Franquia múltipla de 04 selos - Série X Congresoo 

Eucarístico Nacional - Visita do Papa Jpoao II ao Brasil

061-15260 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de chafariz e castelo 

ao fundo; Valor facial: 5 kcs; Cor rosa, preto. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte.

061-15261 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 20 h; Cor azul, branco; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15263 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor Facial: 30 

h; Cor preto, vermelho, amarelo, azul; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15264 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de elipse com 

numeral 20 e composição ornamental ao fundo; Valor 

Facial: 2 koruny; Cor azul, branco; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15265 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de torre e corneta; 

Valor Facial: 20 h; Cor amarelo, azul, roxo, vermelho, 

branco; Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-15266 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de casa típica e sol; 

Valor Facial: 9 kcs; Cor preto, azul, amarelo, laranja; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15267 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 5,40 kcs; Cor vermelho, rosa, branco; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15268.02 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de elipse com 

numeral 10 e composição ornamental ao fundo; Valor 

Facial: 10; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15269 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de casa típica e flor; 

Valor Facial: 3 kcs; Cor verde, vermelho, preto; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15270 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Efígie de figura masculina; Valor 

Facial: 60 h; Cor vermelho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15271 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Efígie de figura masculina; Valor 

Facial: 30 h; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15272 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de bandeira; Valor 

Facial: 30 h; Cor azul, vermelho, marrom; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15273 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de elipse com 

numeral 5 e composição ornamental ao fundo; Valor 

Facial: 5; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15274 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 5 kcs; Cor amarelo, preto, branco; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-15275 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de composição floral; 

Valor Facial: 60 h; Cor verde, amarelo, vermelho, azul; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15276 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de brasão; Valor 

facial: 60 haleru; Cor vermelho, amarelo, preto. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-15277 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

Facial: 30 h; Cor verde, marrom, vermelho; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15278 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de torre; Valor Facial: 5 

kcs; Cor azul, amarelo, verde; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15279 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo vertical, denteado; Imagem de casas típicas e 

coração estilizado; Valor Facial: 1 kcs; Cor vermelho, 

azul, preto; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.

061-15280 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de casa típica e ave; 

Valor Facial: 6 kcs; Cor rosa, azul, preto; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15281 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de cão; Valor Facial: 

30 h; Cor preto, laranja; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15282 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de cão; Valor Facial: 

40 h; Cor preto, amarelo; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15283 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de cachorro; Valor 

facial: 1 kcs; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-15284 filatelia Selo Tchecoslováquia

Selo horizontal, denteado; Imagem de cachorro; Valor 

facial: 60 h; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.



061-15285 filatelia Selo Índia

Selo vertical, denteado; Imagem mitológica; Valor 

Facial: 15 np; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15286 filatelia Selo Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura fantástica; 

Valor facial: 5 p; Cor verde. Franquia isolada.

061-15287 filatelia Selo Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de mangas; Valor 

facial: 50 p; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-15288 filatelia Selo Índia

Selo vertical, denteado; Imagem mitológica; Valor 

Facial: 3 np; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15289 filatelia Selo Índia

Selo vertical, denteado; Imagem de escultura fantástica; 

Valor facial: 20 p; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-15290 filatelia Selo Índia

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa e 

elementos fitomorfos; Valor Facial: 10 np; Cor verde; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15291 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

25; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-15292 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

30; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-15293 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de numeral 

circunscrito, encimado por coroa; Valor facial: 10 ore; Cor 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-15294 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

25; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.



061-15295 filatelia Selo Dinamarca

Selo vertical, denteado; Imagem de numeral 

circunscrito, encimado por coroa; Valor facial: 70 ore; Cor 

vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-15296 filatelia Selo Argentina

Selo horizontal, denteado; Imagem de numeral; Valor 

facial: 12 c; Cor cinza. Franquia isolada.

061-15297 filatelia Selo Indonésia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor Facial: 

30sen; Cor azul, marrom; Franquia isolada.

061-15298 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flor; Valor facial: 45; 

Cor azul, amarelo, verde. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-15299 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de flores; Valor facial: 

10; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-15301 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de três pássaros; Valor 

facial: 100; Cor vermelho, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-15305 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie; Valor Facial: 1,00; Cor 

vermelho. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-15306 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie; Valor Facial: 1,00; Cor 

vermelho. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-15307 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de Saint Remy; 

Valor Facial: 50 f; Cor verde e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - República

061-15308 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de barco estilizado; 

Valor Facial: 1,70; Cor vermelho, dourado e preto. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

República



061-15309 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de coluna; Valor 

facial: 2,00; Cor cinza, verde, vermelho. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - República

061-15310 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 8 fillér; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15311 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 14 fillér; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15312 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 12 fillér; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15313 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 10 fillér; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15314 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 16 fillér; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15315 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de flor estilizada; 

Valor Facial: 4 fillér; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15316 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício; Valor 

Facial: 1 ft; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15317 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de máquina 

impressora; Valor Facial: 20 f; Cor marrom e vermelho. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15318 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício; Valor 

Facial: 1 ft; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.



061-15319 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de automóvel; Valor 

Facial: 30; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15320 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de homem sobre 

empilhadeira; Valor Facial: 5 ft; Cor marrom; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15321 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de avião; Valor facial: 

10 fi; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-15322 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de trem e avião; Valor 

facial: 3 fi; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-15323 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de avião e indústria ao 

fundo; Valor facial: 5 fL; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-15324 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de cervo com 

edifício ao fundo; Valor Facial: 40 f; Cor marrom e 

laranja; Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15325 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de torre metálica; 

Valor facial: 4 fi; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-15326.01 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem de carga; 

Valor Facial: 50 f; Cor marrom ; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15327 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 30 fl; Cor azul, lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-15328 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de cidade e avião; 

Valor facial: 1 FL; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.



061-15329 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de balança com 

carga; Valor Facial: 40 f; Cor azul e vermelho ; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15330 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício com antena; 

Valor Facial: 1,20 ft; Cor roxa ; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15331 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus; Valor 

Facial: 60 f; Cor vermelho ; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15332 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de bonde elétrico; 

Valor Facial: 20 f; Cor verde ; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15333 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

80 + 40 FL; Cor azul, rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-15334 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de Edifício; Valor 

facial: 6 ft; Cor laranja e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15335 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de Helicóptero; 

Valor facial: 2 ft; Cor verde e marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15336 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de Ônibus; Valor 

facial: 1 ft; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15337 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de Catedral e 

vilarejo; Valor facial: 3 ft; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15338.01 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de Homem sobre 

moto; Valor facial: 80 f; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15339 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem do Pathernon Grego e 

avião; Valor facial: 50 f; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.



061-15340 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de carro, garrafa, 

copo e mãos; Valor facial: 60 f; Cor roxo e laranja. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15341 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de pacotes sobre 

esteira e figuras masculinas; Valor facial: 3 ft; Cor azul. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15342 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem da cidade de Helsinki; 

Valor facial: 20 f; Cor marrom. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15343 filatelia Selo Hungria

Selo horizontal, denteado; Imagem de Ônibus; Valor 

facial: 40 f; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15344 filatelia Selo Hungria

Selo vertical, denteado; Imagem de torre de 

transmissão; Valor facial: 1f; Cor azul, roxo. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15345 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 25 

c; Cor azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.

061-15346 filatelia Selo Holanda

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada circular 

com orelhas; Valor facial: 7 1/2 cent.; Cor vermelho. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15348 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da rainha; Valor facial: 9p; 

Cor roxo. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15349 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

15c; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-15350 filatelia Selo Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie de Juliana Regina; Valor 

facial: 25c; Cor vermelha. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.



061-15351 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Oliver Wendell 

Holmes; Valor facial: 15c; Cor vermelha. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15352 filatelia Selo Estados Unidos da America

Selo vertical, denteado; Efígie de Oliver Wendell 

Holmes; Valor facial: 15c; Cor vermelha. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15353 filatelia Selo Uruguai

Selo vertical, denteado; Imagem de navio e trem 

circunscritos; Valor facial: 10 cts; Cor verde. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15354 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro; Valor 

facial: 20 ctvs; Cor vermelha, amarelo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15355 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 10 dienstmarke; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15356 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 20 dienstmarke; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15357 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 50 dienstmarke; Cor vinho. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15358 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 5 dienstmarke; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15359 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de torre; Valor facial: 

40; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.



061-15360 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 70 dienstmarke; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15361 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 70 dienstmarke; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15362 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de três figuras 

humanas; Valor facial: 70; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15363 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 25 dienstmarke; Cor verde; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15364 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 70 dienstmarke; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15365 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 20 dienstmarke; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15366 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de avião; Valor facial: 

20; Cor vermelho, preto, branco. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15367 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de três figuras 

humanas; Valor facial: 84; Cor marrom. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15368 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

15; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.



061-15369 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de martelo e compasso 

estilizado; Valor facial: 20 dienstmarke; Cor verde. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15370 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de três figuras 

masculinas; Valor facial: 10; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15371 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de avião; Valor facial: 

5; Cor cinza, preto, branco. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15372 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

80; Cor azul. Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.

061-15373 filatelia Selo Alemanha

Selo vertical, denteado; Imagem de figuras humanas 

dançando; Valor facial: 30; Cor vermelho. Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15381 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pássaro papa-

mosca real; Valor facial: 0,50; Cor azul, vermelho, 

marrom, verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-15383 filatelia Selo Turquia

Selo vertical, denteado; Imagem de circulo com numeral 

100 e composição ornamental ao fundo; Valor facial: 

100 kurus; Cor verde, marrom. Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.

061-15384 filatelia Selo Turquia

Selo vertical, denteado; Imagem de elipse com numeral 

100 e composição ornamental ao fundo; Valor facial: 

100 kurus; Cor azul, bege. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15385 filatelia Selo Turquia

Selo vertical, denteado; Imagem de ornamento 

piriforme e numeral 50; Valor facial: 50 kurus; Cor azul, 

branco. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-15386 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de casarão; Valor 

facial: 150 zt; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15387 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de Águia estilizada; 

Valor facial: 5 gr; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15388 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de obelisco e edifícios 

ao fundo; Valor facial: 10 gr; Cor roxo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15389 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifícios; Valor 

facial: 15 gr; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15390 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de monumento de 

homem sobre cavalo; Valor facial: 30 gr; Cor azul. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-15391 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de palácio; Valor 

facial: 25 gr; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Belveder

061-15392 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de Águia estilizada; 

Valor facial: 25 gr; Cor amarelo. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15393 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de Águia estilizada; 

Sem Valor facial; Cor roxa. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15394 filatelia Selo Polônia

Selo vertical, denteado; Imagem de figura mitológica; 

Valor facial: 5 gr; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15395 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de castelo; Valor 

facial: 5 gr; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15396 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de planetário; Valor 

facial: 1,55 zt; Cor roxo. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.



061-15397 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de palácio; Valor 

facial: 1,55 zt; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15398 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de castelo e 

cavalaria; Valor facial: 20 gr; Cor preto. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15399 filatelia Selo Polônia

Selo horizontal, denteado; Imagem de castelo e barco; 

Valor facial: 1,55 zt; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15400 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 1 

pta; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte.

061-15401 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 

150 ptas; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15402 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor facial: 80 

cts; Cor verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-15403 filatelia Selo Áustria

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

1,50 s; Cor vermelho. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Osterreich

061-15404.01 filatelia Selo Áustria

Selo vertical, denteado; Imagem de castelo; Valor facial: 

1,30 s; Cor verde. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Osterreich

061-15405.01 filatelia Selo Áustria

Selo vertical, denteado; Imagem feminina com bolsa 

com símbolo cristão; Valor facial: 50 g; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

Ofterreich

061-15406 filatelia Selo Áustria

Selo vertical, denteado; Imagem feminina com cesta de 

frutas; Valor facial: 70 g; Cor verde. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Ofterreich



061-15407 filatelia Selo Bélgica

Selo vertical, denteado; Imagem de figura zoomorfa; 

Valor facial: 15 c; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15408 filatelia Selo Bélgica

Selo vertical, denteado; Imagem de figura zoomorfa e 

corneta; Valor facial: 10 c; Cor laranja. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15409 filatelia Selo Bélgica

Selo vertical, denteado; Imagem de figura zoomorfa; 

Valor facial: 2 F, Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15410 filatelia Selo Bélgica

Selo vertical, denteado; Imagem de figura zoomorfa; 

Valor facial: 30, Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15411 filatelia Selo Bélgica

Selo vertical, denteado; Imagem de figura zoomorfa; 

Valor facial: 30, Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15412 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de postes com fiação 

elétrica; Valor facial: 40 bani, Cor azul; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15413 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de trem; Valor facial: 

1lei, Cor verde; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.

061-15414 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de navio; Valor facial: 

3,25 lei; Cor azul; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-15415 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de antena; Valor facial: 

2,40 lei; Cor azul; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-15416 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de árvores e 

monumento; Valor facial: 55 bani; Cor vermelha; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15417 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem da catedral Sf. Mihail; 

Valor facial: 1,85 L; Cor roxa; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte.



061-15418 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de aparelho telefônico; 

Valor facial: 50 bani; Cor laranja; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15419 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de duas aves; Valor 

facial: 20 b; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15420 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de aeronave; Valor 

facial: 35 bani; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15421 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de automóvel; Valor 

facial: 2 lei; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15422 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de composição de 

quatro elementos: carta, selo, telefone e caixa; Valor 

facial: 10 b; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15423 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada de 

carteiro; Valor facial: 10 b; Cor verde; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15424 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de helicóptero; Valor 

facial: 135 lei; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15425 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de torre; Valor facial: 

155 lei; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15426 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem trólebus; Valor facial: 

150 lei; Cor vermelha; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15427 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de carteiro; Valor 

facial: 360 lei; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15428 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de Efígie masculina 

e corneta; Valor facial: 20 b; Cor rosa; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.



061-15429 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de avião; Valor 

facial: 320 lei; Cor amarelo; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15430 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa 

tematizando rede de comunicação; Valor facial: 5 lei; Cor 

roxo; Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15431 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de edifício; Valor facial: 

6 lei; Cor vinho; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.

061-15432 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de rocha; Valor 

facial: 2,75 lei; Cor cinza; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15433 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de trem; Valor 

facial: 4 lei; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15434 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de ônibus; Valor 

facial: 120 lei; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15435 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de corneta e telefone; 

Valor facial: 10 bani; Cor vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-15436 filatelia Selo Romenia

Selo horizontal, denteado; Imagem de mapa 

tematizando rede de comunicações; Valor facial: 3 lei; 

Cor azul; Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-15437 filatelia Selo Romenia

Selo vertical, denteado; Imagem de carteiro; Valor 

facial: 480 lei; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-15438 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

170 lire; Cor verde e marrom; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - República



061-15439 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

80 lire; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-15440 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

100 lire; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-15441 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor facial: 

20 lire; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - República

061-15442 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do mapa do 

Brasil com a localização das etnias indígenas; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena "

061-15443 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação do índio da 

etnia Kadiwéu com pintura corporal e adornos; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".

061-15444 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação do índia da 

etnia Kadiwéu com pintura corpora, vestes e adornos; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena "

061-15445 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação do índio da 

etnia Bororo com adorno corporal, maracas, adoro 

Plumária de cabeça; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15446 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação do índio da 

etnia Bororo com adorno corporal, adorno de cabeça, 

segurando bodurna; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-15447 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Bororo com adorno corporal, adorno de cabeça,e 

nas mãos segura do duas maracas. Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena "

061-15448 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Umutina com adorno nas orelhas, pescoço, 

segurando flecha. Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-15449 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Umutina com adorno nas orelhas, pescoço, com 

ave no braço esquerdo. Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".

061-15450 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Karajá com adorno e pintura corporal, adorno de 

plumária na cabeça, segurando uma borduna; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".



061-15451 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio 

jovem da etnia Karajá com adorno corporal, adorno de 

plumária na cabeça, segurando uma lança; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".

061-15452 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da criança 

da etnia Karajá com adorno e pintura corporal; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena ".

061-15453 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Karajá com adorno corporal, adorno de plumária na 

cabeça, segurando um remo; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15454 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Javaé com adorno corporal, adorno de Plumária na 

cabeça, segurando lança ponta encaixe de osso; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena ".

061-15455 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Taírapé , de perfil, com pintura corporal, adorno de 

plumária na cabeça, segurando uma borduna; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".



061-15456 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Tapírapé , com pintura corporal, adorno no pescoço 

e mãos na cabeça; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15457 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Kraó com pintura corporal, adorno na cabeça e 

orelhas, segurando um arco e flecha; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15458 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Kraó com pintura corporal, adorno no pescoço, 

segurando um curumim no braço esquerdo e uma bolsa 

na mão direita; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena".

061-15459 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da criança 

da etnia Kraó com adorno e pintura corporal diante de 

ave (garça); Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena ".

061-15460 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Aueto com pintura e adorno corporal, adorno na 

cabeça e penas nas orelhas, segurando em uma das 

mãos lança e na outra flecha; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15461 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Trumai com pintura corporal, adorno na cabeça e 

pernas, segurando tres flechas; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15462 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Waurá com pintura corporal, adorno na cabeça, 

braços e pernas, segurando flecha em uma das mãos e 

borduna na outra; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15463 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Meinoko, de costas, com pintura corporal, adorno 

nas pernas, segurando instrumento nas mãos; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".

061-15464 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Nafsuá com pintura corporal, adorno na cabeça e 

pernas, segurando duas flechas; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15465 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de índio da 

etnia Kuikuro, com adorno corporal, segurando arco e 

flecha; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena".



061-15466 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Camaiurá, de costas, com pintura corporal, adorno 

nas pernas e braços, segurando arco ; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15467 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Ulapiti , de perfil, com pintura corporal, adorno na 

cabeça, segurando arco e flecha; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15468 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Waurá com pintura corporal, adorno na cabeça e 

pescoço; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena".

061-15469 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Caiapó com pintura corporal, adorno nas orelhas e 

pescoço, segurando um curumim; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15470 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de índio da 

etnia Caiapó, com joelhos dobrados, pintura no rosto e 

adorno nos braços, adorno de Plumária na cabeça, 

segurando borduna; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena ".



061-15471 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Tchukanai com pintura corporal, adorno na cabeça 

e pescoço, com braço direito pra trás; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15472 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Tchukanai com pintura corporal, adorno na cabeça, 

braços e ombros; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15473 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de índio da 

etnia Kaapor, com pintura no rosto e adorno nos braços, 

tornozelo, adorno de Plumária na cabeça, segurando 

lança; Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas 

de Arte Indígena".

061-15474 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Kaapor com pintura corporal, adorno na cabeça e 

pescoço com ave na mão direita; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15475 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de índio da 

etnia Caxinawá, com roupa indígena, pintura no rosto 

,braços, tornozelo, adorno de Plumária na cabeça, 

segurando lança; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15476 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de índio da 

etnia caxinauá, com pintura no rosto ,tornozelo, adorno 

de Plumária na cabeça, narigueira, segurando arco; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".

061-15477 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de índio da 

etnia Tukano, com adorno nos tornozelos, pescoço, 

adorno de Plumária na cabeça, segurando lança na mão 

direita e escudo na mão esquerda; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15478 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Tukano com adorno no pescoço e braço direito e 

segurando uma cerâmica na cabeça; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15479 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Valpidiana com adorno de plumária na cabeça e 

ombros, segurando maraca; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15480 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Uagua com pintura corporal, adorno na cabeça e 

pescoço com cerâmica na mão esquerda; Acondicionado 

em álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15481 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Uaguá com adorno na cabeça, ombros, braços, 

pernas e saia, segurando lança; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15482 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de indígena 

com pinturas corporais da etnia Tirió; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15483 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Cubeu com adorno na cabeça, ombros, pintura nas 

pernas e braço direito apoiado em borduna; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".

061-15484 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia da 

etnia Borá com pintura corporal, adorno no pescoço com 

a mão esquerda apoiada em rocha; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15485 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de criança 

da etnia Witoto, com pintura corporal, colar e lança na 

mão esquerda; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena."



061-15486 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação da índia 

Witoto, de costas, mão na cabeça, com pintura corporal; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".

061-15487 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Witoto com adorno na cabeça, pescoço, pintura 

corporal e segurando uma borduna; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15488 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de 

indígena, com pintura corporal e cerâmica no ombro 

esquerdo; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena".

061-15489 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Oyana com adorno na cabeça, pescoço e 

segurando uma zarabatana na mão esquerda e flecha 

na mão direita; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena".

061-15490 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de índia da 

etnia Oyana com adorno no pescoço, rosto e braços, 

pintura corporal ao lado de uma cerâmica; 

Acondicionado em álbum denominado: "Pranchas de 

Arte Indígena".



061-15491 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Wai-wai com adorno na cabeça, pescoço e 

segurando um arco e flecha; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15492 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação do índio da 

etnia Wai-wai com adorno na cabeça, pescoço e braços 

e pintura nas pernas; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15493 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de índia da 

etnia Wai-wai com adorno no pescoço, braços e pernas, 

pintura corporal segurando uma flauta; Acondicionado 

em álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15494 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de índio da 

etnia Moré com adorno na cabeça, vestimenta listrada 

segurando arco e flecha; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15495 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de 5 cortes 

de cabelo de etnias Gê, Caiapó e outros; Acondicionado 

em álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15496 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de 5 cortes 

de cabelo de etnias xavantes e outros; Acondicionado 

em álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15497 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de 

cobertura e de uma maloca Camaiurá; Acondicionado 

em álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15498 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação uma 

maloca retangular; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15499 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação panorâmica 

de uma maloca circular; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15500 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação uma 

maloca suspensa; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15501 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação uma 

maloca suspensa; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15502 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de quatro 

tipos de malocas; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15503 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de vários 

tipos de danças Carajá; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15504 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação; Representação de ritual 

Religioso e Místico; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15505 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 05 cenas 

tematizando esportes indígenas; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena"

061-15506 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de índios 

Javari com lanças; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15507 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 3 tipos 

de pescaria indígena; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15508 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 02 cenas 

tematizando tecelagem; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15509 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 04 

pirogas (canoa indígena); Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15510 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 02 

Remos da etnia Karajá; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena"

061-15511 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 05 

bancos; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena".

061-15512 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 02 

pentes índigenas, sendo um da etnia Kadiwéu e um da 

etnia Camaiurá; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena".

061-15513 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 01 pente 

com plumária da etnia Kaapór; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15514 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 01 colar 

da etnia Ticuna; Acondicionado em álbum denominado: 

"Pranchas de Arte Indígena".

061-15515 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 01 tanga 

de fibra e miçangas da etnia Tucano; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15516 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 01 

trançado, Diadema da etnia Walapití; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15517 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 05 peças 

de cestaria indigena; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15518 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 01 peça 

de tecelagem indigena; Acondicionado em álbum 

denominado: "Pranchas de Arte Indígena".

061-15519 fotografia Impressão Fotográfica

Impressão em papel fotográfico em preto e branco,em 

bom estado de conservação;Representação de 07 peças 

de instrumentos musicais indigena; Acondicionado em 

álbum denominado: "Pranchas de Arte Indígena".



061-15520 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Em primeiro plano, à direita árvore 

cercada com estacas. Ao fundo imagem de edificação 

com automóvel no interior de entrada. Imagem do Posto 

Cacique, no lado esquerdo dentro de garagem, dois 

caminhões sendo lavados por dois homens, no lado 

direito grupo de pessoas com roupas claras.

061-15521 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vista aérea de terreno com entulho, três 

veículos estacionados à volta (kombi, fusca, outro); 

Tamoios com Aimorés, lugar onde era o posto Cacique.

061-15522 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Vista aérea de terreno com entulho, poste 

de energia à frente, um carro a esquerda; Tamoios com 

Aimorés, lugar onde era o posto Cacique.

061-15523 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Imagem de edificação com veículo à 

frente (kombi) e traseira de carro no lado direito; 

Tamoios com Aimorés, lugar onde era o posto Cacique.

061-15524 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Fachada de edificação com pessoas em 

frente, veículo de trabalho(caminhonete) estacionada na 

lateral direita eo lado esquerdo carros; Homem em 

bicicleta; Tamoios com Aimorés, lugar onde era o posto 

Cacique.



061-15525 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estao de 

conservação; Imagem de duas mulheres, a Índia 

Vanuíre trajando vestido floral, ao lado de sua filha Ena 

Laifui, trajando vestido quadriculado; ambas 

enconstadas em parede de madeira; Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Candire exímia ceramista com sua filha Ena em 

sua casa".

061-15526 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de vaso em cerâmica com palha de milho, fogo, 

em chão de terra; Queima de cerâmica, Índia Candire. 

Com a seguinte inscrição: “A queima é feita em fogo 

aberto, rodeando-a de lenha. D. Candira deixou às vezes 

um lado ficar momentaneamente sem lenha deixando o 

vento entrar. Várias vezes a peça pode rachar na 

queima o que deve ser devido a esse fato embora 

segundo os índios é devido à presença de raízes que não 

foram tiradas da massa”.

061-15527 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de senhora, índia Candire, sentada, moldando 

vaso de cerâmica, sobre o colo uma bacia virada; 

Queima de cerâmica, Índia Candire. Com a seguinte 

inscrição: “Raspando e alisando com a pedra molhada 

consegue-se adelgaçar as paredes da peça. Nota: D. 

Candira usa uma bacia invertida como suporte móvel 

que ela pode girar facilitando acesso a todas as partes da 

peça, uma espécie de ‘tournette’”.



061-15528 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de senhora, índia Candire, sentada, moldando 

vaso de cerâmica, sobre o colo uma bacia virada, a 

direita mãos moldando vaso em cerâmica; Queima de 

cerâmica, Índia Candire. Com a seguinte inscrição: 

“Tirada à peça da bacia do fundo. D. Candira alisa e 

regulariza a base da tigela. As tigelas usualmente de 

forma cônica são chamadas ‘pet- Keé’ pelos Caingangs”.

061-15529 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de senhora, índia Candire, sentada, moldando 

vaso de cerâmica, sobre o colo uma bacia virada, a 

esquerda mulher moldando vaso em cerâmica com 

placa de madeira sobre o colo; Queima de cerâmica, 

Índia Candire. Com a seguinte inscrição: “Enquanto D. 

Ena emenda mais um anel à peça, alisando e esticando 

o barro com a mão, D. Candira alisa a superfície com 

uma pedrinha (seixo) molhada”.

061-15530 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de hastes de madeira, fogo, pessoa em pé com 

pinça na mão; Queima de cerâmica, Índia Candire. Com 

a seguinte inscrição: “Queima da peça”.

061-15531 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de mulher com placa de madeira sobre o colo, 

moldando vaso de cerâmica, a sua direita, mulher jovem 

com criança no colo; Queima de cerâmica, Índia Candire. 

Com a seguinte inscrição: "Enquanto a D. Candira forma 

os roletes na mão a filha dela D. Ena, preferia formar os 

roletes numa tábua colocada no colo".



061-15532 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de pilão em madeira, rodeado por três pessoas; 

Queima de cerâmica, Índia Candire. Com a seguinte 

inscrição: “É necessário acrescentar um antiplástico à 

mistura, é utilizado pelos Caingangs, de Vanuíre e Icatú 

são cacos moídos, ou seja, socados no pilão e 

peneirados”.

061-15533 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de mulher, índia Candire, sentada moldando 

cerâmica, a direita mãos moldando cerâmica; Queima 

de cerâmica, Índia Candire. Com a seguinte inscrição: 

“D. Chica usou uma das bolinhas modelando-a até 

formar a base da peça”.

061-15534 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de três pessoas separando pedaços de barro 

em duas bacias; Queima de cerâmica, Índia Candire. 

Com a seguinte inscrição: “Os pedaços de barro tem que 

ser cuidadosamente desmanchados para tirar galhos, 

pedrinhas e raízes porque segundo os índios todos esses 

provocariam rachaduras nas peças”.

061-15535 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de mulher, índia Candire, sentada amassando o 

barro em uma vasilha, acima cachorro deitado; Queima 

de cerâmica, Índia Candire. Com a seguinte inscrição: 

“Para amassar bem o barro D. Candira vai colocando 

água e separando o barro”.



061-15536 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de mulher, índia Candire, e homem, Sr Canuto, 

recolhendo argila em barranco de um córrego afluente 

do rio Iacri; Queima de cerâmica, Índia Candire. Com a 

seguinte inscrição: “D. Candira e Snr. Canuto do Posto 

Indígena Vanuíre recolhendo argila (Kokrô), utilizável 

para cerâmica, no barranco de um córrego afluente do 

rio Iacri”.

061-15537 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de vaso em cerâmica com palha de milho em 

chão de terra, haste em madeira, acima dois pés 

calçados; Queima de cerâmica, Índia Candire. Com a 

seguinte inscrição: “Quando a peça fica vermelha D. 

Candira à pega com uma pinça e coloca num monte de 

palha de milho. A peça incandescente provoca uma 

grande quantidade de fumaça na palha resultando num 

esfumaçamento e enegrecimento da peça, pois as 

minúsculas partículas de carvão são impulsionadas para 

dentro da peça. Os índios dizem que é para ‘ficar mais 

bonita’ de fato há uma vantagem funcional fica menos 

permeável para líquidos”.

061-15538 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de vaso em cerâmica com palha de milho em 

chão de terra, mãos segurando pinça; Queima de 

cerâmica, Índia Candire. Com a seguinte inscrição: 

“Quando a peça fica satisfatoriamente vermelha. D. 

Candira pega com uma pinça e a coloca num monte de 

palha de milho”.



061-15539 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco colada sobre papel, 

imagem de pilão em madeira, em primeiro plano mãos 

de índia Candira, uma dentro do pilão outra segurando 

vasilha, ao lado mãos segurando haste em madeira; 

Queima de cerâmica, Índia Candire. Com a seguinte 

inscrição: “D. Candira testou a consistência da pasta, e 

achou que já estava pronta para ser usada”.

061-15540 documento textual Relatório da Câmara Municipal de Tupã

Documento em papel, PB, 02 páginas, relativo às 

atividades da Câmara Municipal de Tupã do ano de 1977 

e 1978.

061-15541 documento textual Documento

Portaria n.º 56 nomeado José Alves de Oliveira servente 

do Centro de Saúde de Tupã, assinado pelo primeiro 

prefeito de Tupã, Dr. Arthur Fernandes da Conceição 

Santos.

061-15542 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. À esquerda homem sentado, com 

vestimenta indígena de cacique, ao lado direito homem 

sentado sobre tambor; Alunos do Colégio Buarque de 

Macedo.

061-15543 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação. Grupo de dez garotos vestindo 

indumentária indígena diante de reprodução de oca; 

Grupo de alunos do EEPG Sebastião Teixeira Pinto 1974 - 

Quadra de Esportes Elias Kenaifes.

061-15550 fotografia Fotografia em conjunto Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação; Conjunto de oito Fotografias destacando 

aspectos da cidade de Tupã: Rainha e princesas, vista 

noturna, clube Marajoara, Praça Dom Bosco, Saúde, 

Casa da Criança, Hospital, Desfile de carros alegóricos, 

vista aérea, correio, Praça da Bandeira.



061-15551 fotografia Fotografia em conjunto Preto e Branco

Conjunto de 4 fotografias em preto e branco em bom 

estado de conservação; Imagem da 1.ª Escola Estadual 

de Tupã, ano de 1969.

061-15552 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Grupo de crianças em roda no meio via pública vestindo 

camiseta amarela e calça branca segurando balões; 

Desfile Comemorativo dos 50 anos da Fundação de 

Tupã.

061-15553 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Vista panorâmica de desfile em via pública, à frente dois 

homens carregando um estandarte; Desfile 

Comemorativo dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15554 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Mulheres dançando com fitas em desfile em via pública; 

Desfile Comemorativo dos 50 anos da Fundação de 

Tupã.

061-15555 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro, duas meninas segurando estandarte de escola 

em via pública; Desfile Comemorativo dos 50 anos da 

Fundação de Tupã.

061-15556 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de duas crianças carregando estandarte e 

pessoas ao fundo carregando bandeiras, desfile em via 

pública; Desfile Comemorativo dos 50 anos da Fundação 

de Tupã.

061-15557 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Duas mulheres vestindo camisetas amarelas e calças 

pretas carregando um estandarte ; Desfile 

Comemorativo dos 50 anos da Fundação de Tupã.



061-15558 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Mulher vestida de branco segurando um aro (bambolê) 

adornado de fitilhos amarelos; Desfile Comemorativo 

dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15559 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com bordas arredondadas; Imagem de faixa pendurada 

em parede forrada com tecido vermelho com os dizeres 

" 1.ª Exposição de Orquideas de Tupã Cinquetenário da 

Cidade"; Desfile Comemorativo dos 50 anos da 

Fundação de Tupã.

061-15560 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano duas crianças carregando estandarte e 

pessoa ao fundo carregando bandeira do Brasil, desfile 

em via pública; Desfile Comemorativo dos 50 anos da 

Fundação de Tupã.

061-15561 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas em bom 

estado de conservação; Imagem de crianças perfiladas 

em via pública,vestidas de branco segurando bastões; 

Desfile Comemorativo dos 50 anos da Fundação de 

Tupã.

061-15562 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com bordas arredondadas; Ao centro duas mulheres 

vestidas de branco carregando estandarte, atrás 

pessoas perfiladas carregando bandeiras; Desfile 

Comemorativo dos 50 anos da Fundação de Tupã.



061-15563 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Crianças perfiladas em via 

pública; Em primeiro plano, à esquerda tres crianças 

segurando cartaz. Desfile na av. Tamoios em 

Comemoração dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15564 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas em bom 

estado de conservação; Em primeiro plano, três garotas 

segurando faixa com os dizeres "C. E. SESI SAÚDA 

TUPÃ", em via pública; Desfile Comemorativo dos 50 

anos da Fundação de Tupã.

061-15565 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Em primeiro plano três crianças 

com boné branco, perfiladas, carregando faixa com 

dizeres"EEPG Raul de Mello Senra" em via pública; 

Desfile Comemorativo dos 50 anos da Fundação de 

Tupã.

061-15566 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,com bordas arredondadas em bom 

estado de conservação; Grupo de pessoas perfiladas 

(fanfarra) vestindo roupas na tonalidade branca e 

amarela em via pública; Desfile Comemorativo dos 50 

anos da Fundação de Tupã.

061-15567 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Grupo de pessoas perfiladas em 

via pública. Ao fundo, grupo de crianças vestindo capas 

na cor verde.Desfile em comemoração aos 50 anos da 

Fundação de Tupã.



061-15568 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Grupo de pessoas perfiladas em 

via pública; Em primeiro plano duas meninas segurando 

placa com dizeres:"Associação de Ensino Bastos".Ao 

fundo pessoas com com instrumento musical (banda 

musical) desfilando em via pública; Desfile 

Comemorativo dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15569 fotografia Fotografia colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Imagem de duas meninas 

carregando faixa com inscrição:"Tupã: A Associação de 

Ensino está presente no seu cinquentenário". Desfile 

Comemorativo dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15570 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Em primeiro plano, menina com 

vestimenta na cor branco à frente de grupo de pessoas 

perfilados com instrumento musical (fanfarra) vestindo 

indumentária cor laranja, desfile em via pública; Desfile 

Comemorativo dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15571 fotografia Fotografaia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Ao centro três meninas vestidas 

de branco à frente de veículo, e à direita pessoa 

segurando faixa escrita:"Varpa"; Desfile Comemorativo 

dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15572 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondades, em bom 

estado de conservação; Grupo de pessoas perfiladas, 

com vestimenta na cor vermellhas, amarelas, verdes, 

em via pública; Desfile Comemorativo dos 50 anos da 

Fundação de Tupã.



061-15573 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Mulher ao centro segurando 

bandeira de Portugal ladeada por duas mulheres; Desfile 

Comemorativo dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15574 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Meninas com vestimenta na cor 

vermelho segurando bambolês com fitilhos brancos em 

via pública; Desfile Comemorativo dos 50 anos da 

Fundação de Tupã.

061-15575 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Imagem de grupo pessoas em 

via pública, em primeiro plano grupo de meninas com 

roupas brancas, seguidas por grupo de meninas 

fantasiadas, ao fundo faixa e argolas vermelhas; Desfile 

Comemorativo dos 50 anos da Fundação de Tupã.

061-15576 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Homem segurando gravador, 

carimbando papel, ladeado por homem em pé com 

caneta no bolso e ao fundo à direita homem sentado. 

Colada sobre papel acondicionada em pasta plástica, 

Lançamento Selo Série Natal 79.



061-15577 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem em pé falando ao microfone, ao fundo bandeira 

e crucifixo. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Tendo as 

palavras do sr. Dorival Nogueira, na 1ª exposição 

Filatélica de Tupã - 28/06 a 05/07/1980 - no Museu 

H.P.Índia Vanuíre, sentadas a sra.Zilda Fernandes 

Garcia, professora Alaíde Vissoto, sr. Paulo Ribeiro 

Costa, sr. Joaquim Manoel Alves( Gerente Correios e 

presidente do Clube Filatélico de Tupã), Ivan Barbosa 

Junior (tesoureiro dos Correios e Secretário do Clube 

Filatélico de Tupã),e com gravador na mão o radialista 

Mário Motta".

061-15578 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Dois homens em pé um segurando gravador. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Sentado, de óculos o sr. Professor Célio 

Costa; A frente, em pé o sr. Dorival Nogueira(Correios de 

Bauru),sendo entrevistado pelo repórter Mário Mota.Ao 

fundo sr. Joaquim Manoel Alves(Gerente dos Correios e 

Presidente do Clube Filatélico de Tupã), sr. Ivan Barbosa 

Junior(Tesoureiro dos Correios e Secretário do Clube 

Filatélico de Tupã), sr e professor Ari Neves e ao canto, 

sentado sr. Geraldo Gomide Catapreta e parte do sr. 

Osmar Genovês".



061-15579 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Dois homens em pé um segurando gravador outro 

envelope. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. Dorival 

Nogueira (Correios de Bauru) segurando um envelope 

diante do repórter Mário Motta. Ao fundo, sentado o 

sr.Nicola Salete".

061-15580 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Dois homens em pé um segurando gravador outro 

envelope. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. Dorival 

Nogueira (Correios de Bauru) segurando um envelope 

falando ao gravador do repórter Mário Motta. A direita e 

ao fundo, sentado com braços cruzados sr.Nicola 

Salete".

061-15581 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem usando bolsa na tonalidade marrom 

ladeado por dois homens e uma mulher. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsatto:" Em primeiro plano Sr. Dorival Nogueira 

(Correios de Bauru) , ao centro o reporter Mário Motta 

gravando mensagem de D.Nair Ghedini por ocasião do 

lançamento do carimbo e selo comemorativo; Ao lado o 

sr.Dorival Nogueira e sr.Osmar Genoves".



061-15582 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; No 

canto esquerdo, homem carimbando papel ao lado 

homem e mulher sentada. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsatto:" Em 

primeiro plano Sr. Dorival Nogueira (Correios de Bauru) 

com o carimbo do selo, ao fundo o professor Ari Neves, 

radialista e repórter Mário Motta, sr.Geraldo Gomide 

Catapreta sentado ao centro ladeado pela sra.Nair 

Ghedini".

061-15583 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Dois homens carimbando papel. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsatto:" Durante a 1ª exposição Filatélica de Tupã, 

realizada entre os dias 28/06 à 05/07/1980, na imagem 

aparece o sr. Dorival Nogueria (Correios de Bauru) 

obliterando um selo, juntamente com o sr. Geraldo 

Gomide Catapreta, filatelista de Tupã".

061-15584 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de menino carimbando papel. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsatto:" Garoto carimbando selo diante do sr. 

Dorival Nogueira( Correios de Bauru) na 1ª Exposição 

Filatélica de Tupã, ocorrida entre os dias 28/06 a 

05/07/1980 no Museu H.P.Índia Vanuíre".

061-15585 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de pessoa usando óculos carimbando papel. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsatto:" Pessoa não identificada 

carimbando papel diante do radialista/reporter Mário 

Motta".



061-15586 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Senhor idoso carimbando papel. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsatto:" O sr. Da imagem é sr. Nicola Salete 

carimbando um selo na 1ª exposição filatélica que 

ocorreu no Museu HPÍndia Vanuíre nos dias 28/06 a 

05/07/1980".

061-15587 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem carimbando papel. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsatto:" 

Professor Ari Neves batendo carimbo do Selo 

Comemorativo ladeado pelo repórter/locutor Mário 

Motta( Motinha), sra. Nadir Ghedini,diretora do museu e 

Maria de Lourdes Correa Manzano Coordenadora do 

Museu".

061-15588 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Mulher usando blusa na tonalidade branca, carimbando 

papel. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsatto:" Sra Izilda Fernandes 

Garcia, esposa do sr. Florentino Fernandes Garcia 

batendo carimbo do selo vendo ao fundo a professora 

Maria de Lourdes Correa Manzanocoordenadora do 

Museu".



061-15589 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Homem usando óculos e camisa na tonalidade marrom, 

carimbando papel. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsatto:" Sr. João 

Alvarenga Freire ao lado de sra.Gislaine Bianchi e de 

costas a sra. Nair Ghedini. Ele carimbando o selo 

comemorativo na 1ª exposição filatélica ocorrida no 

Museu Índia Vanuíre entre os dias 28/06 a 

05/07/1980".

061-15590 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Mulher usando óculos e bolsa, carimbando papel. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsatto:" Professora Nereide Therezinha 

Celi de Mendonça carimbando o selo comemorativo, 

tendo de perfil a sra. Nair Ghedini, no Museu H.P.Índia 

Vanuíre entre os dias 28/06 a 05/07/1980 na 1ª 

exposição filatélica de Tupã".

061-15591 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Homem sentado segurando 

carimbo, a frente, quatro meninos em pé.

061-15592 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Mulher segurando bolsa, 

carimbando papel diante de homem; Ao fundo painel 

com cartazes.

061-15593 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Em primeiro planp homem 

usando camisa branca e relógio carimbando papel; À 

esquerda ao fundo, duas mulheres.



061-15594 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Em primeiro plano homem 

usando óculos e camisa azul, carimbando papel. Ao 

fundo e à esquerda mulher de óculos e papéis na mão.

061-15595 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Grupo de crianças reunidas 

diante de 10 retratos na parede.

061-15596 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Em primeiro plano, mulher 

curvada, braços estendidos carimbando papel diante de 

homem com camisa branca e braços estendidos.

061-15597 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Homem usando óculos e camisa 

branca, curvado sobre mesa, carimbando papel.

061-15598 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Mulher usando óculos, vestido 

florido, segurando bolsa com a mão esquerda, diante de 

mesa, carimbando papel.

061-15599 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Homem usando camisa 

estampada na tonalidade marrom, curvado,carimbando 

papel diante de mesa.

061-15600 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Ao fundo, grupo de crianças 

perfiladas diante de porta aberta. À esquerda 10 retratos 

na parede.

061-15601 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Crianças perfiladas, com braços 

cruzados; À esquerda 10 retratos na parede.



061-15602 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Grupo de crianças perfiladas, ao 

fundo porta aberta.

061-15603 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com bordas arredondadas, em bom 

estado de conservação; Ao centro homem curvado 

carimbando papel. À direita vaso com 4 flores rosa.

061-15604 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Homens reunidos em torno de mesa. Foto 

de Getúlio Vargas pendurada na parede; Inauguração do 

correio na rua Caigang, 417 - em frente a Telesp.

061-15605 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

em bom estado de conservação; Imagem de veículo 

com as inscrições Viação Alta Paulista Ltda, ônibus que 

transportava a correspondência para Adamantina.

061-15606 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco , em bom estado de 

conservação; Imagem de edificação com letreiro" 

Correios e Telegrafos" com automóvel e bicicleta em 

frente. Inauguração da agência de Correios na Praça da 

Bandeira.

061-15607 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Fachada de edificação com o letreiro " Hoje meu pai meu 

amigo" e à direita casal em via pública.

061-15608 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de dois veículos passando em frente à 

edificação (Clínica D.Bosco, rua mandaguaris esquina 

com rua caetés) com pinheiros plantados à frente.



061-15609 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista panorâmica de via pública (avenida Tamoios 

esquina com rua Aimorés), à noite.

061-15610 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Fachada de edificação Faculdade de Direito da Alta 

Paulista) situado à rua Mandaguaris.

061-15611 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de Faculdade de edificação (Faculdade de 

Ciências Contábeis) situado à rua cherentes.

061-15612 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

fachada de edificação (Colégio N.S.Auxiliadora, também 

conhecido como Associação de Ensino e agora Cazuza 

Hotel). Situado à av. Tamoios. À direita, praça Nove de 

julho.

061-15613 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de edificação com fachada branca e cinco 

veículos estacionados à frente. 

061-15614 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com data na borda lateral direita, 

em bom estado de conservação; Grupo de crianças com 

vestimenta indígena, em meio a salão. Alunos do 

Colégio SESI em quadra de ginásio encenando a dança 

do Bambu, no dia do Índio.

061-15619 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano, duas pessoas em via 

pública; Imagem de terreno com carros estacionados. 

Consta que eese local antes ficava o prédio do Posto 

Cacique que fora demolido;um poste, ao fundo dois 

automoveis estacionados e uma pessoa; Tamoios com 

Aimorés.



061-15620 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Terreno com entulho, ao lado esquerdo a 

fachada de edificação (Dias Supermercados), abaixo 

faixa escura; Tamoios com Aimorés, Consta que era o 

posto Cacique, hoje Banco do Brasil.

061-15621 fotografia

Fotografia em preto e branco fachada do prédio do Posto 

Cacique, três homens na frente, um caminhão e 

automóveis estacionado do lado direito; Tamoios com 

Aimorés, lugar onde era o posto Cacique, hoje Banco do 

Brasil

061-15622 fotografia

Fotografia em preto e branco prédio do Posto Cacique 

sendo demolido, ao lado esquerdo uma kombi 

estacionada; Tamoios com Aimorés, lugar onde era o 

posto Cacique, hoje Banco do Brasil

061-15623 fotografia

Fotografia em preto e branco vista de duas edificações 

em madeira, no lado direito ao fundo um coqueiro; 1.ª 

Casa da Av. Tamoios

061-15624 fotografia

Fotografia em preto e branco Comemoração do dia do 

Índio na Praça da bandeira; crianças vestidas com trajes 

indígenas com ocas ao fundo

061-15625 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de 09 crianças em 

pé e 02 sentadas vestindo roupas indígenas;

061-15626 fotografia Retrato Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Retrato frontal de homem sorrindo com 

terno na cor claro e gravata estampada, diante de 

cortina. Retrato do Prefeito de Tupã Dr. Carlos Eduardo 

Abarca Emessas - período 01.02.57. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Dr.Carlos Eduardo Abarca e Messas, na época 

prefeito Municipal de Tupã.



061-15627 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de crianças reunidas, sobre 

escadaria, vestindo traje típico portugues, no lado 

esquerdo mulher de camisa preta e calça branca; 

Exposição sobre Portugal no Museu Índia Vanuíre

061-15628 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco grupo de seis homens e 

uma mulher em pé perfilados, no canto esquerdo, 

homem segurando microfone com roupas brancas; 

Exposição sobre Portugal no Museu Índia Vanuíre;

061-15629 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

grupo de seis homens e uma mulher em pé perfilados, 

atrás de faixa inaugural, ao lado esquerdo homem com 

camisa verde segurando microfonel; Exposição sobre 

Portugal no Museu Índia Vanuíre.Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Abrindo a fita, em maio de 1974 as 

autoridades presentes eram o locutor Edson Joel, sr.Luis 

de Souza Leão, fundador da cidade, sr.Benedito Silva 

Leite, sr.Nelson Teixeira Lacerda, Sra Nair Ghedini e o 

promotor José Antonio Pereira Ribeiro".

061-15630 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, um 

homem de terno escuro e mulher(Nair Ghedini) de 

vestido florido em pé, atrás de faixa inaugural, ao fundo 

grupo de pessoas; Exposição sobre Portugal no Museu 

Índia Vanuíre.Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Abrindo a fita da 

Exposição, em abril de 1974, entre as autoridades 

presentes estavam sra. Nair Ghedini e o promotor José 

Antonio Pereira Ribeiro ao centro".



061-15631 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

grupo de três homens, três mulheres, e duas crianças 

em pé, homem a esquerda trajando terno quadriculado; 

Exposição sobre Portugal no Museu Índia Vanuíre. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Na Exposição sobre Portugal no 

Museu Índia Vanuíre, em Abril de 1974 estavam 

presentes autoridades como sr.Nelson Teixeira Lacerda, 

sra Nair Ghedini, sra.Matsue Maeda, o Promotor sr.José 

Antonio Pereira Ribeiro e sra.Vilma Salles Oliveira".

061-15632 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

grupo de três homens em pé e uma criança de costas 

trajando short verde; Exposição sobre Portugal no 

Museu Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Exposição 

Portugal realizada em abril de 1974 na Casa de Portugal, 

com a presença marcante de autoridades e portugueses 

como sr.Tio Manoel Marques( como era conhecido), 

João da Casa Portuguesa, sr.Luis de Souza Leão e alunos 

das escolas".

061-15633 fotografia

Fotografia, colorida,, quatro mesas com bonecas e 

cartazes, um painel colado a parede; Exposição sobre 

Portugal no Museu Índia Vanuíre

061-15634 fotografia

Fotografia, colorida,, imagem de cartaz verde em 

cavalete, dois manequins, chales em suporte de 

madeira e presos na parede; Exposição sobre Portugal 

no Museu Índia Vanuíre

061-15635 fotografia

Fotografia, colorida,, exposição de peças de cerâmica de 

bisalhões na cor cinza, sobre suporte com toalha branca, 

ao fundo três mulheres; Exposição sobre Portugal no 

Museu Índia Vanuíre



061-15636 fotografia

Fotografia, colorida,, vitrine com artesanatos, na 

segunda prateleira galo de Barcelos; Exposição sobre 

Portugal no Museu Índia Vanuíre

061-15637 fotografia

Fotografia, colorida,, três mulheres em pé, a do centro 

trajando vestido na cor verde, ao fundo painéis 

expositivos; Exposição sobre Portugal no Museu Índia 

Vanuíre

061-15638 fotografia

Fotografia, colorida,, espaço expositivo com boneca em 

primeiro plano, no chão dois tapetes, ao lado armário 

com bonecas; Exposição sobre Portugal no Museu Índia 

Vanuíre

061-15639 fotografia

Fotografia, colorida,, vitrine de madeira com louças e 

dois banjos; Exposição sobre Portugal no Museu Índia 

Vanuíre

061-15640 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

homem trajando terno e mulher de vestido verde, Sr. 

Luiz de Souza Leão e D. Nair Ghedini, ao lado de vitrine 

de madeira; Exposição sobre Portugal no Museu Índia 

Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Em abril de 1974, no 

Museu Índia Vanuíre o fundador da cidade sr. Luis de 

Souza Leão acompanhado por sua companheira Nair 

Ghedini recebendo os agradecimentos através de um 

buquet de flores pelo evento realizado".

061-15641 fotografia

Fotografia em preto e branco palco com crianças 

vestindo trajes típicos dançando com os braços erguidos, 

em primeiro plano grupo de pessoas sentadas; 

Exposição sobre Portugal no Museu Índia Vanuíre



061-15642 fotografia

Fotografia em preto e branco três meninas e dois 

meninos dançando vestindo trajes típicos portugueses; 

Exposição sobre Portugal no Museu Índia Vanuíre

061-15643 fotografia

Fotografia em preto e branco vitrine expositiva de três 

faces, em madeira, ao fundo no lado direito boneca com 

vestido preto; Exposição sobre Portugal no Museu Índia 

Vanuíre

061-15644 fotografia

Fotografia em preto e branco louça em vitrine expositiva 

com duas portas em madeira; Exposição sobre Portugal 

no Museu Índia Vanuíre

061-15645 fotografia

Fotografia em preto e branco cerâmica de bisalhões 

sobre mesa, com toalha branca, ao fundo cartazes 

colados a aprede.; Exposição sobre Portugal no Museu 

Índia Vanuíre

061-15646 fotografia

Fotografia em preto e branco vitrine com artesanatos e 

na segunda prateleira um galo de Barcelos; Exposição 

sobre Portugal no Museu Índia Vanuíre

061-15647 fotografia

Fotografia, colorida,, painel com cartazes em fundo 

rosa; Exposição sobre Portugal no Museu Índia Vanuíre

061-15648 fotografia

Fotografia, colorida,, vitrine com moedas; Exposição 

sobre Portugal no Museu Índia Vanuíre

061-15649 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de crianças reunidas, sobre 

escadaria, vestindo traje típico portugues, no lado 

esquerdo mulher de camisa preta e calça branca, em 

primeiro plano parte frontal de carro na cor verde; 

Exposição sobre Portugal no Museu Índia Van



061-15650 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

grupo de pessoas reunidas, no lado direito crianças 

vestindo indumentária típica portuguesa, lado esquerdo 

homem com terno quadriculado e menino com camisa 

verde; Exposição sobre Portugal no Museu Índia 

Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Em abril de 1974, no 

Museu Índia Vanuíre por ocasião da Exposição 

Portuguesa, autoridades como sr.Tio Manoel Marques( 

como era conhecido), sra. Nair Ghedini ao centro falando 

sobre o evento, sr. Pio de Almeira e o sr.prof.Nelson 

Teixeira Lacerda de paletó xadrez". 

061-15651 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de crianças reunidas, sobre 

escadaria, vestindo traje típico portugues, no lado 

esquerdo mulher de camisa preta e calça branca, em 

primeiro plano parte frontal de carro na cor verde; 

Exposição sobre Portugal no Museu Índia Van

061-15652 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de crianças ajoelhadas 

vestindo traje típico portugues em palco, no lado 

esquerdo hoem com camisa listrada, ao fundo quadro 

preso a parede; Exposição sobre Portugal no Museu 

Índia Vanuíre

061-15653 fotografia

Fotografia, colorida, oito cartazes fixados à quadro sobre 

cavalete

061-15654 fotografia

Fotografia, colorida,três pessoas ao lado cinco painéis 

em madeira

061-15655 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas visitando 

exposição



061-15656 fotografia

Fotografia, colorida, cartazes colados em dois painéis 

em madeira; 1.ª Exposição Filatélica e Numismática 

29.06.1980 a 05.07.1980 na Casa de Portugal

061-15657 fotografia

Fotografia, colorida, cartazes colados em quatro painéis 

em madeira; 1.ª Exposição Filatélica e Numismática 

29.06.1980 a 05.07.1980 na Casa de Portugal

061-15658 fotografia

Fotografia, colorida, oito cartazes fixados sobre painel 

em madeira; 1.ª Exposição Filatélica e Numismática 

29.06.1980 a 05.07.1980 na Casa de Portugal

061-15659 fotografia

Fotografia, colorida, três quadros de cor vermelha com 

duas moedas em cada um deles; 1.ª Exposição Filatélica 

e Numismática 29.06.1980 a 05.07.1980 na Casa de 

Portugal, expositor Jayme F. de Castro

061-15660 fotografia

Fotografia, colorida, cartazes fixados à cinco painéis; 1.ª 

Exposição Filatélica e Numismática 29.06.1980 a 

05.07.1980 na Casa de Portugal

061-15661 fotografia

Fotografia, colorida, vista panorâmica de painéis em 

espaço expositivo, pilastra em cinza e branco no centro 

da foto; 1.ª Exposição Filatélica e Numismática 

29.06.1980 a 05.07.1980 na Casa de Portugal

061-15662 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas visitando 

exposição; 1.ª Exposição Filatélica e Numismática 

29.06.1980 a 05.07.1980 na Casa de Portugal

061-15663 fotografia

Fotografia, colorida, homem idoso de óculos vestindo 

camisa branca diante de painéis em espaço expositivo; 

1.ª Exposição Filatélica e Numismática 29.06.1980 a 

05.07.1980 na Casa de Portugal



061-15664 fotografia

Fotografia, colorida, painéis em madeira em espaço 

expositivo, janelas ao fundo; 1.ª Exposição Filatélica e 

Numismática 29.06.1980 a 05.07.1980 na Casa de 

Portugal

061-15665 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem vestindo terno e gravata ladeado por dois 

homens segurando gravadores; Comemoração da 

colocação da placa doada por Luiz de Souza Leão ao 

EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de Tupã. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Sr. Luis de Souza Leão, fundador da 

cidade, falndo sobre a inauguração ladeado dos 

locutores Mário Motta, José Marques Beato e alunos 

presentes".

061-15666 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; Ao 

centro homem vestindo terno e gravata ladeado por 

mulher de vestido verde e homem com camiseta 

branca; Comemoração da colocação da placa doada por 

Luiz de Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca nos 50 

anos de Tupã. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Presentes a 

inauguração, o locutor Mário Motta, sr.Luiz de Souza 

Leão e sua companheira Nair Ghedini e o secretário Pio 

de Almeida".



061-15667 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem em pé vestindo terno ao lado de placa 

comemorativa; Comemoração da colocação da placa 

doada por Luiz de Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca 

nos 50 anos de Tupã. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Momento 

do descerramento da placa de onde se vê o diretor Paulo 

Ribeiro Costa, o fundador da cidade sr. Luis de Souza 

Leão, sr. Mário Mota comentando a placa, sra. Nair 

ghedini e sr. Piuo de Almeida".

061-15668 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro da foto homens se cumprimentando diante de 

placa inaugural. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Senhor Paulo 

Costa sendo cumprimentado pelo fundador da cidade sr. 

Luis de Souza Leão, ao lado sua companheira Nair 

Ghedini e sr. Pio de Almeida, além de alunos".

061-15669 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem em pé vestindo terno e gravata vermelha 

ladeado por dois homens segurando gravadores e um 

homem segurando microfone; Comemoração da 

colocação da placa doada por Luiz de Souza Leão ao 

EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos; Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Paulo Ribeiro Costa, supervisor, dr.Luis de 

Souza Leão, sra.Nair Ghedini, Pio de Almeida, Gabriel 

Teixeira, professores ,alunos e os locutores Mário Motta 

e José Marques Beato". 



061-15670 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Imagem de homem ao centro vestindo camisa laranja 

ao lado direito, grupo de crianças; Comemoração da 

colocação da placa doada por Luiz de Souza Leão ao 

EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de Tupã; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Na inauguração da escola de Vila São 

Paulo falando ao microfone o fundador de Tupã,Luis de 

Souza Leão, ladeado pelos locutores José Marques 

Beato e Mário Motta; Ao fundo sra.Nair Ghedini e alunos 

da escola".

061-15671 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Edificação com a porta aberta, do lado de dentro mulher 

com vestido verde. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre:" D.Nair Ghedine, companheira do 

fundador da cidade sr.Luis de Souza Leão".

061-15672 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de três homens e uma mulher de vestido 

verde. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" As pessoas perfiladas 

são: Pio de Almeida, Luis de Souza Leão, Gabriel Teixeira 

(1ºdentista prático de Tupã) e sra. Nair Ghedini, diretora 

do museu, diante da escola Vila São Paulo, no dia de sua 

inauguração". 



061-15673 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; No 

canto esquerdo da foto homem calvo de óculos falando 

ao microfone sendo assistido por várias pessoas; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Inauguração da Escola de Vila 

São Paulo, onde se vê falando o supervisor de ensino 

Paulo Ribeiro Costa, ladeado pelos locutores José 

Marques Beato e Mário Motta, a frente o fundador da 

cidade Luis de Souza Leão e sua companheira Nair 

Ghedini, Pio de Almeida( secretério da prefeitura) e o sr. 

Gabriel Teixeira (1º dentista prático).

061-15674 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de crianças batendo palmas; 

Comemoração da colocação da placa doada por Luiz de 

Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de 

Tupã

061-15675 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas, à esquerda duas 

meninas uma vestindo camisa listrada e uma camisa 

branca, ao fundo um menino de camisa amarela. 

Cerimônia de colocação da placa doada pelo Luiz de 

Souza Leão, 50 anos Abarca, na Escola Abarca.

061-15676 fotografia Fotografia, colorida, placa pendurada à parede

061-15677 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas. Ao fundo, 

fachada branca e no canto direito da foto, folhagens

061-15678 fotografia

Fotografia, colorida, à esquerda da foto, homem de 

óculos falando ao microfone ladeada por pessoas



061-15679 fotografia

Fotografia, colorida,, placa comemorativa em parede, 

ao redor grupo de pessoas; Comemoração da colocação 

da placa doada por Luiz de Souza Leão ao EEPSG 

Joaquim Abarca nos 50 anos de Tupã

061-15680 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro, homem usando terno e 

gravata ladeado por 4 homens e uma mulher; 

Comemoração da colocação da placa doada por Luiz de 

Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de 

Tupã

061-15681 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas; 

Comemoração da colocação da placa doada por Luiz de 

Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de 

Tupã

061-15682 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro homem em pé vestindo 

terno e gravata vermelha ladeado por homem e mulher 

vestindo roupa na tonalidade verde; Comemoração da 

colocação da placa doada por Luiz de Souza Leão ao 

EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de Tupã

061-15683 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de crianças reunidas; 

Comemoração da colocação da placa doada por Luiz de 

Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de 

Tupã

061-15684 fotografia

Fotografia, colorida, imagem de grupo de crianças em 

roupas claras, uma mulher de óculos, e um rapaz 

segurando um gravador; Cerimônia de colocação da 

placa doada pelo Luiz de Souza Leão, 50 anos Abarca, na 

Escola Abarca.

061-15685 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de crianças apoiadas em 

muro; Comemoração da colocação da placa doada por 

Luiz de Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca nos 50 

anos de Tupã



061-15686 fotografia

Fotografia, colorida,, tronco de árvore em primeiro 

plano, ao fundo grupo de crianças reunidas; 

Comemoração da colocação da placa doada por Luiz de 

Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de 

Tupã

061-15687 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro homem falando ao 

microfone, ao lado homem vestindo camisa laranja; 

Comemoração da colocação da placa doada por Luiz de 

Souza Leão ao EEPSG Joaquim Abarca nos 50 anos de 

Tupã

061-15688 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro da foto mulher vestindo 

blusa e lenço vermelho sobre a cabeça encostada em 

pilar ladeada por pessoas

061-15689 fotografia

Fotografia em preto e branco homem sentado ao lado 

de mesa, ladeado por homens e mulheres em pé ; 

Lançamento do Selo

061-15690 fotografia

Fotografia em preto e branco mulher carimbando papel; 

Lançamento do Selo

061-15692 fotografia

Fotografia em preto e branco crianças perfiladas, à 

esquerda duas com folhas de papel nas mãos; 

Comemoração da República no Museu

061-15693 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de crianças, ao 

fundo duas janelas; Comemoração da República no 

Museu

061-15694 fotografia

Fotografia em preto e branco no canto direito da foto 

dois homens e duas mulheres ladeados por um grupo de 

crianças; Comemoração da República no Museu (1979) 

Prof.ª Elisabeth Manrique Neusa L. , diretor: Paulo R. 

Costa

061-15695 fotografia

Fotografia em preto e branco dois homens em pé atrás 

de mesa



061-15698 fotografia

Fotografia em preto e branco Luiz de Souza Leão 

trajando terno escuro em frente a fachada do Solar Luiz 

de Souza Leão, ao lado de quatro jovens e um menino, 

ganhadores do concurso "Como você vê o fundador de 

Tupã" promovido pela Rádio Piratininga e Jornal

061-15713 documento textual Documento de Nomeiação

Documento em papel, PB, 04 páginas, no qual o 

Interventor Federal do Estado de São Paulo nomeia o Sr. 

Gabriel da Silva Teixeira para o cargo de Juiz de paz do 

districto de Tupan, comarca de Pennapolis.

061-15714 documento textual Documento de Nomeiação

Documento em papel, PB, 04 páginas, no qual o 

Governador do Estado nomeia o SNR. Gabriel da Silva 

Teixeira para o cargo de juiz de paz do districto de Tupan, 

comarca de Pennapolis.

061-15715 fotografia

Álbum com capa plástica na cor bege com detalhe em 

dourado, contendo 62 fotografias coloridas das escolas 

de Tupã

061-15716 fotografia

Fotografia, colorida,, painéis expositivos com cartazes 

com temática indígena, cartaz com a inscrição "O herói 

nacional, o bom selvagem"; Relativo à Exposição do Dia 

do Indio na Delore;

061-15717 fotografia

Fotografia, colorida,, painéis expositivos com cartazes 

com temática indígena, a direita o cartaz "Salve o dia do 

indio"; Relativo à Exposição do Dia do Indio na Delore;

061-15718 fotografia

Fotografia, colorida,, cartazes com temática indígena ao 

lado de arcos e flechas e plumária; Relativo à Exposição 

do Dia do Indio na Delore;

061-15719 fotografia

Fotografia, colorida,, painéis expositivos e cartazes, 

cartaz "Destruição... Abandono... Morte.; Relativo à 

Exposição do Dia do Indio na Delore;



061-15720 fotografia

Fotografia, colorida,, maquete com bonecos vestidos 

com indumentária indígena; Relativo à Exposição do Dia 

do Indio na Delore;

061-15721 fotografia

Fotografia, colorida,, painéis expositivos com cartazes 

com temática indígena, cartaz com a inscrição "O herói 

nacional, o bom selvagem"; Relativo à Exposição do Dia 

do Indio na Delore;

061-15722 fotografia

Fotografia, colorida,, painel expositivo com cartazes 

preso a parede, cartaz "Mais do que lembrar é preciso 

compreender e respeitar o nosso indio; Relativo à 

Exposição do Dia do Indio na Delore;

061-15723 fotografia

Fotografia, colorida,, painel expositivo com cartazes 

preso a parede, cartaz "As raizes do nosso povo estão 

plantadas em chão indigena"; Relativo à Exposição do 

Dia do Indio na Delore;

061-15724 fotografia Fotografia, colorida, cinco pessoas de pé

061-15725 fotografia

Fotografia, colorida, homem de camisa azul sentado 

ladeado por pessoas

061-15726 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro homem de camisa azul de 

braços cruzados ladeado por seis pessoas

061-15727 fotografia Fotografia, colorida, grupo de pessoas de pé

061-15728 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas de pé à frente de 

vitrine em vidro

061-15729 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas de pé, porta 

aberta ao fundo

061-15730 fotografia

Fotografia, colorida,, três crianças vestindo roupa na 

tonalidade vermelha, segurando cartaz com letras 

prateadas, em via pública; Desfile comemorativo do 

Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15731 fotografia

Fotografia, colorida, quatro meninas vestindo roupas 

vermelhas e carregando bambolês com fitilhos 

vermelhos



061-15732 fotografia

Fotografia, colorida, quatro meninos vestindo roupas 

amarelas segurando bambolês com fitilhos pretos

061-15733 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de meninas segurando 

argola na tonalidade azul, dançando em via pública; 

Desfile comemorativo do Cinquentenário na Fundação 

da cidade de Tupã

061-15734 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro da foto, sete crianças 

vestidas de branco, de mãos dadas, dançando em via 

livre

061-15735 fotografia

Fotografia, colorida,, meninas vestidas com roupa na 

tonalidade branca dançando em via pública; Desfile 

comemorativo do Cinquentenário na Fundação da 

cidade de Tupã

061-15736 fotografia

Fotografia, colorida,, duas mulheres segurando 

estandarte de escola em via pública; Desfile

061-15737 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro, menina usando roupa e 

boné na tonalidade branca segurando cartaz com a 

inscrição "nós amamos você", em via pública; Desfile 

comemorativo do Cinquentenário na Fundação da 

cidade de Tupã

061-15738 fotografia

Fotografia, colorida, três filas de meninas vestindo 

macacões verdes, desfile em via pública

061-15739 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, com manchas, em bom estado de 

conservação; Grupo de meninas perfiladas, vestindo 

macacões verdes, em via pública.

061-15740 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Meninos perfilados, vestindo camisetas na cor amarelo 

e calças na cor branco em desfile em via pública.

061-15741 fotografia

Fotografia, colorida, mulheres enfileiradas vestindo 

camiseta amarela e calaça preta segurando bastões em 

desfile em via pública



061-15742 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro, quatro meninas 

segurando faixa em via pública; Desfile comemorativo 

do Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15743 fotografia

Fotografia, colorida, três meninos carregando faixa, 

desfile em via pública

061-15744 fotografia

Fotografia, colorida, crianças vestindo fantasias de 

carnaval, desfile em via pública

061-15745 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro, duas meninas 

segurando estandarte em via pública; Desfile 

comemorativo do Cinquentenário na Fundação da 

cidade de Tupã

061-15746 fotografia

Fotografia, colorida, visão panorâmica de desfile em via 

pública

061-15747 fotografia

Fotografia, colorida,, menino usando boné segurando 

bandeira em via pública; Desfile comemorativo do 

Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15748 fotografia

Fotografia, colorida, dois meninos segurando estandarte 

à frente de grupo, atrás meninos vestindo calças azuis; 

desfile em via pública

061-15749 fotografia

Fotografia, colorida, crianças vestindo roupas azuis e 

vermelhas carregando cartazes em desfile em via 

pública

061-15750 fotografia

Fotografia, colorida,, três mulheres segurando bandeiras 

e a frente, uma menina, em via pública; Desfile 

comemorativo do Cinquentenário na Fundação da 

cidade de Tupã

061-15751 fotografia

Fotografia, colorida,, duas moças usando roupas na 

tonalidade branca, segurando estandarte de escola 

estadual em via pública; Desfile comemorativo do 

Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã



061-15752 fotografia

Fotografia, colorida, grupo do Centro Cívico Escolar 

Marechal Rondon em desfile em via pública

061-15753 fotografia

Fotografia, colorida,, crianças vestindo roupas na 

tonalidade branca segurando faixa, em via pública; 

Desfile comemorativo do Cinquentenário na Fundação 

da cidade de Tupã

061-15754 fotografia

Fotografia, colorida,, crianças vestindo roupas na 

tonalidade preta segurando lenços coloridos, dançando 

em via pública; Desfile comemorativo do Cinquentenário 

na Fundação da cidade de Tupã

061-15755 fotografia

Fotografia, colorida,, duas mulheres segurando faixa 

com a inscrição "Varpa saúda Tupã" e a frente, menina 

segurando flores, em via pública; Desfile comemorativo 

do Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15756 fotografia

Fotografia, colorida, quatro mulheres e três homens 

sobre trator adornado com flores em desfile em via 

pública

061-15757 fotografia

Fotografia, colorida, três meninas carregando faixa, 

desfile em via pública

061-15758 fotografia

Fotografia, colorida,, duas jovens segurando estandarte 

de Associação de ensino em via pública; Desfile 

comemorativo do Cinquentenário na Fundação da 

cidade de Tupã

061-15759 fotografia

Fotografia, colorida, três crianças carregando faixa, 

acompanhadas por mulher (lado esquerdo da foto) 

desfile em via pública

061-15760 fotografia

Fotografia, colorida,, crianças vestindo macacão e boné 

na tonalidade vermelha segurando cartaz em via 

pública; Desfile comemorativo do Cinquentenário na 

Fundação da cidade de Tupã



061-15761 fotografia

Fotografia, colorida, três meninos carregando faixa, 

desfile em via pública

061-15762 fotografia

Fotografia, colorida,, dois meninos segurando bandeira 

do Brasil em via pública; Desfile comemorativo do 

Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15763 fotografia

Fotografia, colorida, dois meninos segurando estandarte 

em desfile em via pública

061-15764 fotografia

Fotografia, colorida, menina vestindo indumentária 

branca à frente de banda, desfile em via pública

061-15765 fotografia

Fotografia, colorida,, fanfarra vestindo roupas na 

tonalidades verde e branca; Desfile comemorativo do 

Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15766 fotografia

Fotografia, colorida, dois meninos segurando estandarte 

à frente de grupo, desfile em via pública

061-15767 fotografia

Fotografia, colorida, meninas vestidas de branco 

segurando bastões, desfiles em vias públicas

061-15768 fotografia

Fotografia, colorida, banda tocando em desfile em via 

pública

061-15769 fotografia

Fotografia, colorida,, fanfarra vestindo roupas na 

tonalidade azul e branca desfilando em via pública; 

Desfile comemorativo do Cinquentenário na Fundação 

da cidade de Tupã

061-15770 fotografia

Fotografia, colorida,, menino usando boné segurando 

bandeira do Brasil em via pública; Desfile comemorativo 

do Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15771 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro da foto, menino 

segurando bandeira em via pública



061-15772 fotografia

Fotografia, colorida, mulheres com lenços na cabeça 

carregando estandartes, desfile em via pública

061-15773 fotografia

Fotografia, colorida, ao centro menino carregando 

bandeira do Brasil ladeado por dois meninos, desfile em 

via pública

061-15774 fotografia

Fotografia, colorida,, três meninas usando avental na 

tonalidade branca, segurando cartaz com a 

inscrição"cozinha piloto é do garoto", em via pública; 

Desfile comemorativo do Cinquentenário na Fundação 

da cidade de Tupã

061-15775 fotografia

Fotografia, colorida,, fanfarra desfilando em via pública; 

Desfile comemorativo do Cinquentenário na Fundação 

da cidade de Tupã

061-15776 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de jovens enfileirados 

usando camisa na tonalidade branca, em via pública; 

Desfile comemorativo do Cinquentenário na Fundação 

da cidade de Tupã

061-15777 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de jovens enfileirados 

usando roupas na tonalidade branca, em via pública; 

Desfile comemorativo do Cinquentenário na Fundação 

da cidade de Tupã

061-15778 fotografia

Fotografia, colorida,, três meninas segurando faixa em 

tecido em via pública; Desfile comemorativo do 

Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15779 fotografia

Fotografia, colorida,, caminhões e carros militares 

desfilando em via pública; Desfile comemorativo do 

Cinquentenário na Fundação da cidade de Tupã

061-15780 fotografia

Fotografia, colorida,, banda marcial desfilando em via 

pública; Desfile comemorativo do Cinquentenário na 

Fundação da cidade de Tupã



061-15781 fotografia

Fotografia, colorida, banda musical desfilando em via 

pública, ao fundo fachada da Brasimac

061-15782 fotografia

Fotografia, colorida,, crianças enfileiradas vestindo 

roupa na tonalidade branca, segurando bandeira em via 

pública; Desfile comemorativo do Cinquentenário na 

Fundação da cidade de Tupã

061-15783 fotografia

Fotografia, colorida, mulheres na rua, perfiladas, 

vestindo roupas e chapéus brancos; a que está a frente 

segura uma bandeira

061-15784 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas vestindo blusa 

amarela e calça branca dançando; desfile em via pública

061-15785 fotografia

Fotografia, colorida,, fanfarra desfilando em via pública; 

Desfile comemorativo do Cinquentenário na Fundação 

da cidade de Tupã

061-15786 fotografia

Fotografia, colorida, vista panorâmica de desfile em via 

pública

061-15787 fotografia

Fotografia, colorida, grupo de pessoas vestindo 

indumentária cor de laranja desfilando em via pública

061-15788 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro, menina segurando 

bandeira do Estado de São Paulo em via pública; Desfile 

comemorativo do Cinquentenário na Fundação da 

cidade de Tupã

061-15789 fotografia

Fotografia, colorida,, cabeça de homem envolta por 

flores vermelhas dentro de urna funerária coberto por 

véu branco

061-15790 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro homem com bigode, 

usando óculos ao lado de mulher com paletó azul 

marinho;

061-15791 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro, urna funerária coberto 

pela bandeira da cidade de Tupã



061-15792 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

fundo coroa de flores

061-15793 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

centro mulher com lenço na cabeça

061-15794 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, no 

canto direito homem com cavanhaque

061-15795 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

fundo coroas de flores

061-15796 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

centro dois homens usando quepe branco

061-15797 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

centro homem com quepe azul marinho, ao fundo coroa 

de flores

061-15798 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, a 

frente dois carros funerários

061-15799 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, carro 

de bombeiros com três homens

061-15800 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, carro 

de bombeiros com três homens, no canto direito homem 

com quepe branco

061-15801 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, carro 

funerário na cor verde com coroa de flores

061-15802 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, kombi 

laranja, e dois carros funerários

061-15803 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, dois 

carros funerários

061-15804 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro homem em pé usando 

quepe ao redor dois automóveis e grupo de pessoas

061-15805 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

fundo, fachada de edificação

061-15806 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

fundo, fachada de edificação



061-15807 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, três 

carros na tonalidade verde estacionados

061-15808 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, no 

canto esquerdo dois carros funerários

061-15809 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, no 

canto esquerdo dois carros funerários

061-15810 fotografia

Fotografia, colorida,, dois carros funerários seguidos ao 

fundo por urna funerária em via pública

061-15811 fotografia

Fotografia, colorida,, no canto esquerdo automóvel 

branco, ao fundo terreno arborizado

061-15812 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, três 

carros na tonalidade verde e um branco estacionados

061-15813 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas acompanhando 

dois homens carregando urna funerária

061-15814 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas ao redor de urna 

funerária

061-15815 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas ao redor de urna 

funerária

061-15816 fotografia Fotografia, colorida,, homens carregando urna funerária

061-15817 fotografia

Fotografia, colorida,, cavidade retangular na tonalidade 

branca

061-15818 fotografia Fotografia, colorida,, urna funerária dentro de cova

061-15819 fotografia

Fotografia, colorida,, urna funerária dentro de cova, no 

canto direito um pé com sapato branco

061-15820 fotografia

Fotografia, colorida,, urna funerária dentro de cova, 

homem concretando laterais da cova

061-15821 fotografia

Fotografia, colorida,, urna funerária dentro de cova, 

homem concretando laterais da cova



061-15822 fotografia

Fotografia, colorida,, quatro homens segurando placa de 

concreto

061-15823 fotografia

Fotografia, colorida,, homem vestindo camisa azul, 

segurando placa de concreto

061-15824 fotografia

Fotografia, colorida,, quatro homens segurando placa de 

concreto

061-15825 fotografia

Fotografia, colorida,, quatro homens segurando placa de 

concreto próximo do chão

061-15826 fotografia

Fotografia, colorida,, quatro homens segurando placa de 

concreto próximo do chão

061-15827 fotografia

Fotografia, colorida,, homens de costas segurando placa 

de concreto

061-15828 fotografia

Fotografia, colorida,, homens de costas segurando placa 

de concreto em diagonal

061-15829 fotografia

Fotografia, colorida,, ao centro, homem de costas 

vestindo paletó azul, grupo de pessoas ao redor

061-15830 fotografia

Fotografia, colorida,, caramanchão com treliças cobertas 

por plantas trepadeiras, abaixo flores dispostas no chão

061-15831 fotografia

Fotografia, colorida,, caramanchão com treliças cobertas 

por plantas trepadeiras, abaixo flores dispostas no chão

061-15832 fotografia

Fotografia, colorida,, caramanchão com treliças cobertas 

por plantas trepadeiras, abaixo flores dispostas no chão 

ao lado de banco

061-15833 fotografia

Fotografia, colorida,, espaço circular com caramanchão 

com treliças cobertas por plantas trepadeiras, abaixo 

flores dispostas no chão ao lado de banco

061-15834 fotografia

Fotografia, colorida,, caramanchão com treliças cobertas 

por plantas trepadeiras, abaixo flores dispostas no chão



061-15835 fotografia

Fotografia, colorida,, caramanchão com treliças cobertas 

por plantas trepadeiras, abaixo flores dispostas no chão

061-15836 fotografia

Fotografia, colorida,, ávore com galho seco, ao fundo 

Hotel Tamoios

061-15837 fotografia

Fotografia, colorida,, vista panorâmica de jardim com 

flores, ao fundo dois prédios

061-15838 fotografia

Fotografia, colorida,, flores dispostas em formato de 

arco sobre chão ladrilhado

061-15839 fotografia

Fotografia, colorida,, flores dispostas sobre placa de 

concreto

061-15840 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem panorâmica de grupo de pessoas 

reunidas em interior de salão.

061-15841 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

em velório ao redor de urna funerária

061-15842 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

em velório, ao fundo coroa de flores

061-15843 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

ao lado de edificação com calçada quadriculada e seis 

automóveis estacionados

061-15844 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

ao redor de cova retangular

061-15845 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

ao redor com urna funerária dentro de cova

061-15846 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

ao redor de cova

061-15847 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas reunidas 

ao redor de cova com urna funerária, ao lado um balde

061-15848 fotografia

Fotografia em preto e branco espaço circular com 

caramanchão com plantas trepadeiras e flores dispostas 

no chão



061-15849 fotografia

Fotografia em preto e branco Caramanchão com plantas 

trepadeiras e flores dispostas no chão

061-15850 fotografia

Fotografia em preto e branco vista panorâmica de 

caramanchão com plantas trepadeiras e flores dispostas 

no chão

061-15851 fotografia

Fotografia em preto e branco grupo de pessoas 

reunidas, ao centro tronco de árvore

061-15852 fotografia

Fotografia, colorida,, busto em metal sobre suporte em 

mármore, flores dispostas no chão

061-15853 fotografia

Fotografia, colorida,, homem em pé usando óculos ao 

lado de homem segurando gravador

061-15854 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de homens e mulheres em 

pé, ao centro, homem vestido com indumentária 

religiosa ao lado de torneira

061-15855 fotografia

Fotografia, colorida,, homem em pé vestindo terno, 

ladeado por homem segurando microfone e homem 

segurando gravador

061-15856 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas em 

semicírculo, no canto esquerdo três crianças com roupas 

e bonés brancos

061-15857 fotografia

Fotografia, colorida,, espaço com busto em cima de 

suporte, com flores dispostas no chão, ao fundo grupo 

de pessoas

061-15858 fotografia [Busto]

Fotografia, colorida, espaço com busto em cima de 

suporte, com flores dispostas no chão, a frente quatro 

hastes unidas por corrente

061-15859 fotografia

Fotografia, colorida,, espaço com busto em cima de 

suporte, e flores dispostas no chão

061-15860 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

fundo, busto em cima de suporte

061-15861 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

centro homem com camiseta branca com faixa 

transversal verde e amarela



061-15862 fotografia

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas, ao 

fundo, busto em cima de suporte

061-15864 fotografia

Fotografia, colorida,, mulher retirando tecido de placa 

em parede, ao lado homem segurando guarda-chuva e 

microfone; Museu Índia Vanuíre

061-15865 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Mulher e 

homem em pé, ao fundo placa inaugural; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:"Homem à esquerda é sr. Carlos Eduardo 

Abarca e Messas e a sra ao lado trata-se de d. Nair 

Ghedini.". 

061-15866 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Placa 

retangular com tecido branco preso ao lado esquerdo, 

preso a parede; Museu Índia Vanuíre.

061-15867 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em bom estado de conservação; 

Homem em pé vestindo camisa xadrez, segurando 

microfone e guarda-chuva; Museu Índia Vanuíre.

061-15868 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de placa retangular com tecido branco preso ao 

lado esquerdo, presa a parede; Museu Índia Vanuíre.

061-15869 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Mulher e homem em pé, ao fundo placa 

inaugural; Museu Índia Vanuíre.

061-15870 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem panorâmica de grupo de pessoas reunidas em 

interior de salão; Museu Índia Vanuíre.



061-15871 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas perfiladas, no canto direito, homem 

(Abílio Miguel Sapag)com mão sobre bigode; Museu 

Índia Vanuíre.

061-15872 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Homem em pé ladeado por dois homens segurando 

microfone; Museu Índia Vanuíre.

061-15873 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas em interior de salão; Museu Índia 

Vanuíre.

061-15874 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem curvado, escrevendo em papel; Museu Índia 

Vanuíre.

061-15875 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem vestindo paletó claro, curvado, escrevendo em 

papel; Museu Índia Vanuíre.

061-15876 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem (sr.Carlos Eduardo Abarca e Messas) vestindo 

paletó azul marinho, escrevendo em papel diante de 

senhor (sr. Pio de Almeida); Museu Índia Vanuíre.

061-15877 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem vestindo paletó cinza escuro curvado sob mesa, 

escrevendo em papel, ladeado por uma mulher e 3 

homens; Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" A mulher , 

Enedina Ramos da Luz, ao lado do sr. Manoel Ferreira 

Gaspar, sr. Dr.Carlos Alberto Violante, assinando um 

documento, sr.José Gaspar e sr. Pio de Almeida ". 



061-15878 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem vestindo paletó cinza claro, curvado, 

escrevendo em papel; Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" à esquerda, 

sr. Otávio Vicenzoto, sr. Messas Barbeiro (curvado 

assinando documento), diante de sr. Pio de Almeida com 

terno escuro, no Museu Índia Vanuíre".

061-15879 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem vestindo paletó marrom, escrevendo em papel; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" À esquerda, perfilado usando 

óculos sr. Gilberto Fras Vasques. Ao centro, de perfil, 

com vestimenta religiosa Monsenhor Afonso Hafner. À 

frente , curvado o sr. Capitão Juracy assinando 

documento, ladeado pelo sr. Pio de Almeida, no Museu 

Índia Vanuíre".

061-15880 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem vestindo paletó na tonalidade verde, 

escrevendo em papel; Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" À esquerda 

sra. Nair Ghedini, sr. Ulisses Ghedini Filho, ao seu lado a 

sra. esposa de José de Oliveira juntamente com sr. José 

de Oliveira ao fundo, de óculos e bigode; Sra. Masria de 

Lourdes Correa Manzano e à sua frente o sr. Pio de 

Almeida assinado documento.Ao lado sr. Ramom Lopes 

Garcia e sr. Ulisses Ghedini com mão apoiada na mesa, 

no Museu Índia Vanuíre".



061-15881 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

dois homens escrevendo em papel; Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Com vestimenta escura, sr. Pio de Almeida, 

ladeado por sr. Pascoal Altomare e Américo Ghedini, 

assinando o livro de inauguração do Museu Índia 

Vanuíre".

061-15882 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Cinco homens descendo escada; Interior do Museu Índia 

Vanuíre.

061-15883 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Mulher com óculos pendurado ao pescoço, escrevendo 

em papel; Museu Índia Vanuíre.

061-15884 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no cantop inferior esquerdo; Busto 

sobre suporte em mármore, em frente, vasos de flores; 

Mausoléu de Luiz de Souza Leão.

061-15885 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; Ao 

centro, homem usando óculos, ladeado por dois homens 

segurando gravadores; Mausoléu de Luiz de Souza 

Leão; Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Perfilados estão sra. 

Cacilda Elos, Mauri Magrão segurando um gravador, sr. 

Ramom Barrionuere, ao fundo sra. Maria de Lourdes 

Correa Manzano, sr. Francisco de Assis segurando 

gravador e com vestimenta religiosa o sr. Padre 

Rebouças ". 



061-15886 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, homem usando indumentária religiosa, ladeado 

por dois homens segurando gravadores; Mausoléu de 

Luiz de Souza Leão.Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:"Ao fundo 

sra. Tamimi David Rayes Borsatto, sr. Mauri Magrão, 

segurando gravador, Padre Rebouças, ao fundo sra. 

Cacilda Elos,sr. Francisco de Assis, segurando gravador, 

sra. Maria de Lourdes Correa Manzano, de óculos e com 

braços cruzados sr. Paulo Ribeiro e sr. Ramom 

Barruenuevo". 

061-15887 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas perfiladas; No canto direito, homem usando 

indumentária religiosa; Mausoléu de Luiz de Souza Leão.

061-15888 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Em primeiro 

plano, busto sobre suporte em mármore; Ao fundo, 

grupo de pessoas perfiladas; Mausoléu de Luiz de Souza 

Leão.

061-15889 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao fundo 

grupo de pessoas perfiladas, em frente, busto sobre 

suporte em mármore, no canto direito, duas meninas de 

costas; Mausoléu de Luiz de Souza Leão.

061-15890 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao fundo, 

grupo de pessoas perfiladas, à direita busto sobre 

suporte em mármore; Mausoléu de Luiz de Souza Leão.



061-15891 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro homem usando 

indumentária religiosa(Padre Rebouças); Mausoléu de 

Luiz de Souza Leão. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Rapaz com 

camisa listrada é sr. Muzeti, sra. Tamimi David Rayes 

Borsatto, sra. Helena Seiscento, Cacilda Elos, Nair 

Ghedini, Padre Rebouças, sr.Ulisses Ghedini, Mauri 

Magrão com gravador e de braços para trás sr. Ramom 

Barrionuevo". 

061-15892 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro homem usando 

indumentária religiosa(Padre Rebouças); Mausoléu de 

Luiz de Souza Leão.Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:"Com vestido 

florido, sra. Tamimi D.R.Borsatto, sra. Helena Seiscento, 

Vereadora Cacilda Elos, sra. Nair Ghedini, sr. Ulisses 

Ghedini, padre Rebouças, sr. Francisco Assis, locutor 

com gravador na mão, de óculos o sr. Paulo Costa, 

diretor de escola, sr. Mauri Magrão segurando gravador 

, sra. Maria de Lourdes Manzano e sr. Ramom 

Barrionuevo". 

061-15893 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Ao 

centro, busto sobre suporte em mármore, em frente, 

vasos de flores; Mausoléu de Luiz de Souza Leão.



061-15894 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-15895 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1953).

061-15896 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).

061-15897 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1947).

061-15898 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-15899 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, oxidação e 

perda de estrutura. Reverso com valor de 20 centavos; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-15900 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-15901 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1954).

061-15902 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1950).



061-15903 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-15904 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste, riscos e 

oxidação. Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-15905 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-15906 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-15907 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiro (1951).

061-15908 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1953).

061-15909 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiro (1951).

061-15910 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-15911 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-15912 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).



061-15913 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1949).

061-15914 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1948).

061-15915 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-15916 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1955).

061-15917 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com perda de estrutura. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifacio - Cruzeiro (ilegível).

061-15918 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com borda deformada. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1961).

061-15919 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro (1959).

061-15920 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1959).

061-15921 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1961).

061-15922 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro (1959).

061-15923 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com riscos e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1957).



061-15924 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Anverso com mapa do Brasil - Comemorativa a Visita do 

Papa João Paulo II (1980).

061-15925 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Anverso com efigie de Luis de Camões e inscrição "1580, 

1980"; Reverso com as inscrições "IV CENTENÁRIO DE 

LUIS DE CAMOES COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA DE 

SÃO PAULO (BRASIL)", ladeada por ramos; - 

Comemorativa IV Centenário de Luis (1924).

061-15926 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-15927 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1949).

061-15928 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-15929 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1945).

061-15930 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1921).

061-15931 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1970).

061-15932 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1977).



061-15933 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1976).

061-15934 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade. Reverso com valor de 

10 centavos; anverso com efígie da República - Cruzeiro 

(1967).

061-15935 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade. Reverso com valor de 

10 centavos; anverso com efígie da República - Cruzeiro 

(1970).

061-15936 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-15937 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-15938 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-15939 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-15940 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-15941 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-15942 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-15943 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).



061-15944 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1970).

061-16768.01 etnográfico Arco Karajá

Arco circular em madeira pati pintada na cor preta, 

envoltório de cordel de fibra de buriti e palha com 

pingente de plumária nas cores rosa, verde, vermelho, 

branca e preta na extremidade proximal, provido de 

corda em fibra vegetal entralaçada fixada ao ombro 

superior.

061-16769 etnográfico Arco Caiuiá

Arco retangular em madeira, revestido por trançado de 

tala de fibra vegetal natural e marrom em motivos 

geométricos, seis pontos de plumária nas cores rosa, 

amarela e preta. Provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó.

061-16770.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira, revestido por quatro 

segmentos de trançado de fio de fibra vegetal natural e 

marrom, seis pontos de plumária nas cores azul, 

amarela, verde e vermelha. Provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó.

061-16771.01 etnográfico Arco Karajá

Arco retangualar em madeira, revestido por trançado de 

fio de fibra vegetal natural e marrom, cinco pontos de 

plumária nas cores amarela, verde e vermelha. 

Ausência de corda em fibra vegetal entralaçada, ombros 

com entalhe circular.

061-16772.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira, revestido por dois segmentos 

nas extremidades de trançado de tala de fibra vegetal 

natural e marrom, um segmento central de envoltorio de 

tala de fibra vegetal marrom, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó.



061-16773.01 etnográfico Arco Xavante

Arco circular em madeira, revestido por três segmentos 

nas extremidades de trançado de tala de fibra vegetal 

natural e marrom, provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó e 

envolta no ombro superior.

061-16774.01 etnográfico Arco Karajá

Arco circular em madeira, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior, ombros 

pontiagudos.

061-16775 etnográfico Cesto-cargueiro Jamachin Tukano

Cesto com formato em U, trançado aberto de fibra 

vegetal em duas cores e motivos geométricos, hastes 

laterais em madeira circular, borda reforçada com fibra 

vegetal escura. "Cesto-cargueiro tipo jamaxim, base 

retangular de trançado marcheteado e bordas laterais 

elevadas de trançado hexagonal, provavelmente 

elaborado com talas de arumã na cor natural e pintadas. 

É possível que provenha da etnia norte-amazônica de 

família linguística Karib, sendo assim trabalho masculino 

e de uso feminino para transporte de alimentos, como 

beiju, e artefatos, como redes, durante viagens" (Sônia 

Dorta) 

061-16776 etnográfico

Brinquedo trançado pega-moça Tukano (Pinó 

pawe numelé)

Espécie de mini-tipiti que, quando pressionado encolhe, 

e quando nele se agarro o dedo é impossível soltá-lo, 

exceto se encolhido novamente para alargar-se. 

Confeccionado em fibra vegetal, trançada, nas cores 

preta e natural.



061-16777 etnográfico Cesto Yanomamy

Cesto yanomamy trançada em fibra vegetal. "Este 

artefato de fasquias de cipó, feito pelas mulheres, 

exemplifica modelo de cesto-cargueiro, confeccionado 

em diversas dimensões: desde os grandíssimos - com 60 

cm de altura, 60 de diâmetro e alça de entrecasca de 

mirtáceas com 2 cm de comprimento por 5 cm de largura 

- até os mais pequenos direcionados aos brinquedos 

infantis. As presilhas superiores para prender a alça e 

eventual cobertura, estão ao redor de circunferência 

(vide cesto maior), havendo ainda na porção inferior do 

cesto duas presilhas de apoio que serão interligada a 

duas superiores para adaptação do utensílioàs costas do 

portador. Os corantes utilizados nas tintas da pintura 

externa provem do urucu cru ou cozido (vermelho ou 

ocre). Do carvão (preta) e de folhas da planta Kasapiina 

ou do fruto de zinziberácea (violeta), misturados com 

resina de certa zinziberácea" (Sônia Dorta). 

061-16778 etnográfico

Canoa de madeira Karajá (piroga, ubá) e 2 

remos

Embarcação talhada em madeira de cor escura, rasa, 

fundo chato, soerguida na bordadura, proa e popa, 

provida de três bancadas e 2 remos espatulares. Remo 

1:espatular, pintado de urucum finalizando com cabo em 

forma de peixe. Remo 2: espatular, com cabo liso e 

afunilado.

061-16779 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, posição corporal 

sentada com membros inferiores retos e paralelos. 

Presença de mamas. Braços direito arqueado com mão 

descançando sobre joelho direito. Braço esquerdo 

flexionado pousado sobre a barriga.



061-16780 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, posição corporal 

sentada com membros inferiores retos e paralelos. 

Presença de mamas. Braços arqueados, pendendo para 

o lado direito, segurando criança apoiada sobre as 

pernas.

061-16781 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, posição corporal 

sentada com membros inferiores retos e paralelos. 

Presença de mamas. Braços arqueados segurando 

criança apoiada sobre as pernas. Rosto com pintura e 

excisão.

061-16782 etnográfico Cerâmica Waurá

Vaso em cerâmica gameliforme, linhas verticais em 

jenipapo, borda/boca e face interna com pintura em 

jenipapo.

061-16783 etnográfico Cerâmica Waurá

Panela gameliforme com borda extrovertida, com quatro 

pontas e base em pedestal, face interna pintada em 

jenipapo e face externa pintado em urucum.

061-16784 etnográfico Cerâmica Kayabí

Pote em cerâmica pintada em urucum, com motivos 

fitomorfos em jenipapo, e detalhes em branco, borda e 

face interior em jenipapo. Sinais de queima.

061-16785 etnográfico Cerâmica Apalay

Cerâmica vasiforme, parte inferior com sinais de queima 

sobre pintura, bojo na cora branca, face externa do 

gargalo na cor amarela com pintura de motivos 

geométrico e zooformos na cor vermelha, face externa 

da borda na cor vermelha, face interna da borda na cor 

branca.

061-16786 etnográfico Rede Yanomami

Leito balouçante feito de serie de talas de fibra vegetal 

na cor natural, extremidades com costura de fibra 

vegetal, unidas entre sir por envoltório de fibra.



061-16787 etnográfico Rede Assuriní

Leito balouçante feito de serie paralela de cordel de fibra 

vegetal e série perpendular de costura de costura.

061-16788 etnográfico Rede Xerente

Leito balouçante em series de fibra vegetal trançada, 

extremidades em cordas entrelaçadas finalizadas em 

alças envoltas por cordeis entrelaçados de fibra.

061-16789 etnográfico Diadema Cocar (Miokoty) Txucarramãe

Diadema occipital rotiforme, cordel-base de fios de 

algodão autóctone, plumagem nas cores preta, cinza, 

azul e vermelha. "Toucado. Manufaturado com penas 

de mutum macho e fêmea, arara-canga e/ou arara-

vermelha, maguari e garça-branca. Envergado por 

homens e eventualmente mulheres" (Sônia Dorta). 

061-16790 etnográfico Carcás de Taboca com Tampa Yanomamy

Secção de taboca oca, com entalhe de motivos 

geométricos, tampa em couro, dois pingentes de roletes 

de madeira fizalidados por dentes de animais fixados por 

envoltório de fio de fibra vegetal e resina. Alça em cordel 

de fibra vegetal entrelaçada.

061-16791 etnográfico Chocalho Karajá

Chocalho globular coité com motivos geométricos 

talhados. Extremidade com fibra vegetal marrom. Cabo 

espatular de madeira com pingentes de plumária nas 

laterais nas cores preta, branca, rosa e vermelha, 

fixadas com fibra vegetal e rolete de madeira. "Chocalho 

globular de cuité com motivos geométricos incisos e 

cabo revestido por trançado bicolor. Pingentes laterais 

de rosetas de plumas de arara-canga arrematadas por 

feixes de penas rosas de colhereiro, brancas de garça e 

pretas, de ave não identificada, completam a 

decoração" (Sônia Dorta). 



061-16792 etnográfico Coroa Assurini

Coroa com suporte em aro de tala de madeira envolto 

por fibras vegetais claras e escuras trançadas em 

motivos geométricos. "Aro de trançado marcheteado 

feito e ostentado ritualmente pelos homens. 

Informações recentes apontam seu uso também por 

mulheres. Contrastam-se talas pretas de samambaia e 

claras de uma planta chamada akaravô, em língua 

indígena, resultando em elaborados desenhos 

geométricos" (Sônia Dorta). 

061-16793 etnográfico Pente singelo de duas hastes Karajá

Pente singelo de duas hastes em madeira, série paralela 

de taliscas de madeira pontiagudas unidas entre si por 

trançado de palha de buriti nas cores natural e marrom, 

plumárias nas laterais superiores nas cores branca, 

verde e preto. Alça com fio de buriti.

061-16794 etnográfico Pente singelo de duas hastes Karajá

Pente singelo de duas hastes em madeira, série paralela 

de taliscas de madeira pontiagudas unidas entre si por 

trançado de palha de buriti na cor natural, plumárias em 

uma lateral superior nas cores branca, verde e 

vermelha. Alça com fio de buriti.



061-16795 etnográfico Pente singelo de duas hastes Karajá

Pente singelo de duas hastes em madeira, série paralela 

de taliscas de madeira pontiagudas unidas entre si por 

trançado de palha de buriti nas cores natural e marrom, 

plumárias nas laterais superiores nas cores vermelha, 

verde e marrom e alça. "Os pentes singelo de duas 

hastes em geral são elaborados com hastes de madeira 

e dentes provenientes de espinho de tucum. A 

entramação, funcional e decorativa, é trabalhada com 

fios de algodão, fios de idêntico material mesclados com 

fios de seda de buriti ou somente estes, usados tanto na 

cor natural quanto tingidos em tonalidades do marrom 

ao negro. Os adereços plumários dos pentes aqui 

representados originam-se basicamente de plumas de 

araras, colhereiro, garça e papagaio. Os pentes, 

sobretudo os de entramação de seda de buriti, 

constituem-se em importante item de comércio" (Sônia 

Dorta). 

061-16796 etnográfico Leque do Occipício (Cocar - Hahetô) Karajá

Leque em formato de ferradura, com série de fasquias 

de palmeira e unidas entre si por cordel algodão na cor 

preta, suporte em cordão de fibra vegetal entrelaçado, 

plumária nas cores preta, rosa, azul e amarelo, provido 

de um disco de tala vegetal. "Leques de occipício são 

adornos de homens Karajá jovens, solteiros ou casados, 

envergados principalmente durante a "Festa da Casa 

Grande". Confeccionado com plumagem de colhereiro, 

arara-canindé e provavelmente jaburu" (Sônia Dorta). 



061-16797 etnográfico Mascara Escultura Antropomorfa Kamayurá

Talha retangular de madeira na forma de um rosto 

humano com nariz esculpido em relevo. Pintura 

convencional do alto Xingu representando peixes. Franja 

em palha na extremidade inferior.

061-16798 etnográfico Cesto paneiriforme Yanomámi 

Cesto paneirforme esférico trançado com fibra vegetal, 

sem alça, borda em cordão de fibra vegetal. "Este 

artefato de fasquias de cipó, feito pelas mulheres, 

exemplifica modelo de cesto-cargueiro, confeccionado 

em diversas dimensões: desde os grandíssimos - com 60 

cm de altura, 60 de diâmetro e alça de entrecasca de 

mirtáceas com 2 cm de comprimento por 5 cm de largura 

- até os mais pequenos direcionados aos brinquedos 

infantis. As presilhas superiores para prender a alça e 

eventual cobertura, estão ao redor de circunferência 

(vide cesto maior), havendo ainda na porção inferior do 

cesto duas presilhas de apoio que serão interligada a 

duas superiores para adaptação do utensílioàs costas do 

portador. Os corantes utilizados nas tintas da pintura 

externa provem do urucu cru ou cozido (vermelho ou 

ocre). Do carvão (preta) e de folhas da planta Kasapiina 

ou do fruto de zinziberácea (violeta), misturados com 

resina de certa zinziberácea" (Sônia Dorta). 

061-16799 etnográfico Cesto Baniwa

Cesto em jarro com fibra vegetal trançada aberta, 

trançado obliquo, base quadrada achatada, boca 

circular.

061-16800 etnográfico Esteira Assuriní

Esteira retangular em fibra vegetal trançada, com linhas 

obliquas na cor marrom, extremidades reforçadas por 

trançado, uma das extremidades com franja de fibra 

vegetal.

061-16801 etnográfico Tanga Yanomami Tanga com cordeis de algodão, com franjas.



061-16802 etnográfico Ralador retangular plano WaiWai

Prancha de madeira embudita de minúsculas pedrinhas 

pontudas, com pintura de desenho zoomorfo ao centro, 

e pintura de linhas verticais e horizontais nas 

extremidades, pintura na cor preta, alça na extremidade 

superior com suporte e dois prego em metal.

061-16803 etnográfico Banco de Madeira Kamayurá

Banco talhado em madeira, zoomorfo, pintado com 

motivos de figuras geométricas em jenipapo ao longo de 

seu assento.

061-16804 etnográfico Cesto (Urutu) Baniwa

Cesto paneirforme com fibra vegetal trançada em duas 

cores com motivos geométricos, com aros, internos e 

externos, em fibra ao redor da boca circular fixado com 

fios de fibra vegetais, base achatada. "Cesto 

paneiriformes de arumã, conhecidos pelo termo urutu, 

apresentando grafismos bicolores e tricolores 

machertados e tamanhos diferenciados, segundo 

variedades manufaturadas especialmente para a venda. 

Para uso próprio, no complexo da mandioca, são feitos 

somente com talas na cor natural e em formatos 

grandes" (Sônia Dorta). 

061-16805 etnográfico Cesto (Urutu) Baniwa

Cesto paneirforme com fibra vegetal trançada em duas 

cores com motivos geométricos, com aros, internos e 

externos, em fibra ao redor da boca circular fixado com 

fios de fibra vegetais, base achatada. "Cesto 

paneiriformes de arumã, conhecidos pelo termo urutu, 

apresentando grafismos bicolores e tricolores 

machertados e tamanhos diferenciados, segundo 

variedades manufaturadas especialmente para a venda. 

Para uso próprio, no complexo da mandioca, são feitos 

somente com talas na cor natural e em formatos 

grandes" (Sônia Dorta). 



061-16806 etnográfico Rede tecida Baníwa

Leito balouçante em tecido de fibra vegetal nas cores 

vermelha, verde, azul, roxo e natural em motivos 

geométricos, extremidades com um pingente de fibra, 

totalizando quatro, encimada por cabos 

complementares em cordeis de fibra entrelaçados nas 

cores natural e tingidas. "Rede-de-dormir confeccionada 

com fios de tucum, o que lhe garante grande resistência 

e durabilidade" (Sônia Dorta). 

061-16807 etnográfico Tipiti Yanomamy

Cesto cilíndrico extensível, feita com lasca de bambu, 

com abertura na parte superior, composto de duas alças, 

onde a alça superior é presa num ponto fixo e a alça 

inferior é utilizada como alavanca para torcê-lo. Utilizado 

para extrair o suco da mandioca. "Tipiti de distensão. 

Cesto cilínrico, elástico, de talas de taquara, provido de 

abertura na parte superior e duas alças: a de cima para 

prendê-lo a um ponto fixo e a inferior para introduzir uma 

alavanca e fazê-lo distender-se. usado para extrair o 

ácido cianídrico, tóxico, da mandioca brava, 

aproveitando-a na alimentação sob várias formas, tais 

como farinhas, beijus, mingaus, bebidas fermentadas e 

doces. Utensílio largamente difundido entre diversas 

sociedades amazônicas" (Sônia Dorta). 

061-16808 etnográfico Remo espatular Karajá

Remo com pá em forma de espátula terminando em 

ponta triangular, com pintura de desenhos geométricos 

na cor preta em jenipapo, cabo com duas linhas talhadas 

punho em forma de cauda de peixe.



061-16809.01 etnográfico Arco Tapirapé Karajá

Arco em madeira circular envolto com fios de algodão, 

acabamento em fibra vegetal atada por fio de algodão 

cinza com pingentes nas cores amarelo, vermelho e azul 

no ombro superior, provido de corda em fibra vegetal 

entralaçada fixada ao ombro inferior mediante um nó.

061-16810.01 etnográfico Arco Urubu - Kaapor

Arco retangular em madeira, revestido por tala de fibra 

vegetal com plumária nas cores azul e vermelha, com 

envoltório de fios de algodão em uma das extremidades, 

provido de corda em fibra vegetal entralaçada fixada ao 

ombro inferior mediante um nó.



061-16812 etnográfico Cesto Kamayurá

Cesto gameliforme quadrangular trançado com fibra 

vegetal com motivos geométricos, costura com linha de 

algodão vermelho na borda interior, borda em aro roliço, 

roletes de madeira entrelaçados por linhas de algodão 

na base e laterais interior, franjas em quatro pontos 

externos da peça. "Cesto-cargueiro gameliforme de 

trançado marcheteado de talas de pecíolo de folha da 

palmeira buriti na cor natural e pintadas com tinta 

vermelha de urucu e negra, provavelmente de fuligem 

ou pigmento vegetal. O acabamento de aro roliço de 

cipó é envolto por talas de pecíolo de buriti em espiral. 

Possui estrutura interna de madeira leve amarrada com 

cordel de algodão natural e vermelho, tingido de urucu, 

pendendo dos cantos do cesto borlas de fio de algodão. 

É confeccionado pelos homens para uso das mulheres, 

que o transportam sobre uma rodilha na cabeça, 

servindo ainda para armazenamento de provisões e 

objetos diversos. Seu manuseio é facilitado pela 

anexação de duas alças cruzadas de cordel de buriti 

presas à borda para levantar e pendurar". (Sônia Dorta) 

061-16813 etnográfico Peitoral - Mioknetan Kaiapó 

Colar distintivo em fios de algodão, finalizado por dez 

hastes de bambu em voltas por par de plumárias nas 

cores verde, preto e vermelho e fios de algodão tingido 

em vermelho. "Peitoral emplumado. Elaborado com 

plumagem de papagaio, arara-vermelha e tucano. 

Usado por homens" (Sônia Dorta). 



061-16814 etnográfico Cesto-cargueiro Assurini

Cesto retangular, com duas partes em palha de 

bananeira trançada, unidos por fibra vegetal, boca 

platiforme. "Cesto-cargueiro de trançado quadricular ou 

xadrezado, manufaturando com palha de babaçu e 

amarração de embira. Empregado também para 

acondicionamento de diferentes itens domésticos. Sua 

utilização é comum a ambos os sexos". (Sônia Dorta). 

061-16815 etnográfico Cesto Baniwa 

Cesto paneiforme com fibra vegetal trançada com 

motivos geométricos, com aros internos e externos, em 

fibra ao redor da boca circular fixado com fios de fibra 

vegetais, base achatada. "Cesto paneiriformes de 

arumã, conhecidos pelo termo urutu, apresentando 

grafismos bicolores e tricolores machertados e tamanhos 

diferenciados, segundo variedades manufaturadas 

especialmente para a venda. Para uso próprio, no 

complexo da mandioca, são feitos somente com talas na 

cor natural e em formatos grandes" (Sônia Dorta). 

061-17274 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobrecarta; Imagem de tanga 

marajoara; Valor Facial: 7,00; Cor verde, marrom, bege; 

Franquia mista de 3 selos da mesma série. Provido de 

Carimbo de porte - Série Museus de Ciencia - Museu 

Paraense Emílio Goeldi

061-17275 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobrecarta; Imagem de 

cerâmica Tupi-Guarani; Valor Facial: 7,00; Cor verde, 

marrom, bege; Franquia mista de 3 selos da mesma 

série. Provido de Carimbo de porte - Série Museus de 

Ciencia - Museu de Arqueologia e Artes Populares



061-17276 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobrecarta; Imagem de urna 

funerária maracá; Valor Facial: 7,00; Cor verde, 

marrom, amarelo; Franquia mista de 3 selos da mesma 

série. Provido de Carimbo de porte - Série Museus de 

Ciencia - Museu Nacional

061-17277 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem do 

Brasão da República; Sem Valor Facial; Cor amarelo, 

verde, azul, vermelho, bege, branco e preto; Franquia 

múltipla de 6 selos de mesma série; Provido de carimbo 

de porte - Série Bandeiras dos Estados do

061-17278 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem da 

bandeira do Estado de Alagoas; Valor Facial: 12,00; Cor 

azul, branco, vermelho, verde, preto, cinza, bege; 

Franquia mista de 6 selos de mesma série; Provido de 

carimbo de porte - Série Bandeiras dos Esta

061-17279 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem da 

bandeira do Estado da Bahia; Valor Facial: 12,00; Cor 

branco, azul, vermelho, bege; Franquia mista de 6 selos 

de mesma série; Provido de carimbo de porte - Série 

Bandeiras dos Estados do Brasil - Bahia

061-17280 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem da 

bandeira do Distrito federal; Valor Facial: 12,00; Cor 

branco, verde, amarelo, bege; Franquia mista de 6 selos 

de mesma série; Provido de carimbo de porte - Série 

Bandeiras dos Estados do Brasil - Distri



061-17281 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem da 

bandeira do Estado de Pernambuco; Valor Facial: 12,00; 

Cor azul, branco, vermelho, verde, amarelo, bege; 

Franquia mista de 6 selos de mesma série; Provido de 

carimbo de porte - Série Bandeiras dos Estado

061-17282 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado, sobre folheto; Imagem da 

bandeira do Estado de Sergipe; Valor Facial: 12,00; Cor 

verde, azul, amarelo, branco, bege; Franquia mista de 6 

selos de mesma série; Provido de carimbo de porte - 

Série Bandeiras dos Estados do Brasil -

061-17292 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de basquete; Valor 

facial: 1,00; Cor verde, preto e branco. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série 21ºJogos Olímpicos

061-17293 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do forte dos reis 

magos Rio Grande do Norte; Valor facial: 0,50; Cor 

marrom e amarelo. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Fortalezas Coloniais

061-17294 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Narizinho, 

Pedrinho e Quindim; Valor facial: 0,40; Cor amarelo, 

azul, verde, vermelho. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Literatura Infantil - Homenagem 

a Monteiro Lobato

061-17295 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Duque de Caxias; Valor 

facial: 1,50; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil

061-17299 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Duque de Caxias; Valor 

facial: 1,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Bisneta Vultos Célebres da 

História do Brasil



061-17302 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do barco Gaiola; 

Valor facial: 0,40; Cor roxo, marrom, azul. Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte - Série Divulgaçao 

das Embarcaçoes Típicas Brasileiras

061-17303 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cabaça com cena da 

natividade; Valor facial: 1,30; Cor marrom, azul, rosa. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Natal - Presépios Populares

061-17305 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de manjedoura; Valor 

facial: 0,80; Cor marrom, roxo, vermelho, azul, verde. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - Série 

Natal

061-17306 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de O' Day 23 ; Valor 

facial: 2,50; Cor verde, preto, roxo, vermelho e branco. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Série 

Brasiliana 79 III Expo. Mundial de Filatelia Temática- 

Veleiros

061-17307 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da lagoa do 

Boqueirão e Arcos ; Valor facial: 12,50; Cor 

preto,amarelo,azul, verde, marrom, vermelho e branco. 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Série 

Pinturas do Rio de Janeiro do séc. XVIII

061-17308 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da pesca da baleia ; 

Valor facial: 12,00; Cor preto,amarelo,azul, verde, 

marrom,e branco. Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Série Pinturas do Rio de Janeiro do séc. XVIII

061-17309 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie do Presidente Ernesto 

Geisel ; Valor facial: 1,80; Cor cinza. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Homenagem ao 

Presidente Geisel



061-17310 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da flor jamacuru e 

do pássaro curripião; Valor facial: 0,20; Cor amarelo, 

preto, rosa. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Flora e Fauna

061-17311 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem estilizada e 

inscrição"IMPA" ; Valor facial: 5 cts; Cor azul, preto e 

branco. Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

6º Colóquio Brasileiro de Matemática de Poços de Caldas

061-17312 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de satélite; Valor 

facial: 50 cruzeiros; Cor azul e preto. Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Dia Meteorológico

061-17313 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da flor acácia e do 

pássaro tangará; Valor facial: 0,20; Cor amarelo, azul, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte - Série Flora e Fauna

061-17314 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 3 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Profissoes

061-17315 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 3 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17316 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 3 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17317 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17318 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-17319 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17320 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17321 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17322 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 4 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17323 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 4 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17324 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 4 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17325 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Bananeiro; Valor 

facial:1,00; Cor preto. Franquia múltipla de 4 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17326 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17328 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-17329 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17330 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17331 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de Ceramista; Valor 

facial: 2,00; Cor marrom. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17332 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Jangadeiro; Valor 

facial:0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17333 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de Jangadeiro; Valor 

facial:0,80; Cor verde. Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17334 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17335 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17336 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17337 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17338 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-17339 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17340 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17341 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17342 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17343 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17344 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17345 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17346 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

Facial: 0,30; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17347 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

Facial: 0,30; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17348 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

Facial: 0,30; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17349 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

Facial: 0,30; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-17350 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

Facial: 0,30; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17351 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17352 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17353 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

Facial: 0,10; Cor laranja; Franquia múltipla de 03 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17354 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

Facial: 0,50; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17355 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

Facial: 0,50; Cor verde; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17356 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de gaucho; Valor 

Facial: 0,50; Cor verde; Franquia múltipla de 02 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17357 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de vaqueiro; Valor 

Facial: 0,40; Cor laranja; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17358 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor Facial: 5,00; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-17359 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do barqueiro do São 

Francisco; Valor facial: 3,20; Cor azul. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes 

Nacionais

061-17360 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de pescador; Valor 

Facial: 10,00; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17361 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

Facial: 2,50; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17362 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor Facial: 1,80; Cor roxa; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17363 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

Facial: 20,00; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17365 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da escultura "A 

Justiça" de A. Ceschiatti; Valor facial: 1,80; Cor marrom. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte - 150 

Anos do Supremo Tribunal Federal

061-17366 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem das bandeiras do 

Brasil e bandeira azul, e letras "UPU"; Valor Facial: 

12,00; Cor laranja, amarelo, verde, azul, branco, preto; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - XVIII 

Congresso da Uniao Postal Universal

061-17369 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17370 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 50 cts; Cor verde. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios



061-17385 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do Correio Aéreo 

Nacional; Valor Facial: 1,30; Cor azul, laranja, vermelho, 

verde, preto, branco. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Série Integraçao Nacional

061-17386 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor Facial: 1,50; Cor laranja, azul, amarelo, 

branco e preto. Franquia múltipla de 02 selos; Provido de 

Carimbo de porte - Dia Mundial das Telecomunicaçoes

061-17387 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de antena sob o 

mundo; Valor Facial: 1,50; Cor laranja, azul, amarelo, 

branco e preto. Franquia múltipla de 02 selos; Provido de 

Carimbo de porte - Dia Mundial das Telecomunicaçoes

061-17388 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem dos Arcos da Lapa; 

Valor Facial: 30 cruzeiros; Cor azul, preto e branca. 

Franquia isolada; Provido de Carimbo de porte - Série IV 

Centenário da Cidade do Rio de Janeiro

061-17391 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17392 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17393 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17394 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios



061-17395 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17396 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17397 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 20 cts; Cor azul. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17404 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 40 cts; Cor verde. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17405 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem correios; Valor 

Facial: 10 cts; Cor marrom. Franquia Isolada; Provido de 

Carimbo de porte - Correios

061-17408 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de café; 

Valor Facial: 1,30; Cor vermelha; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17409 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de bananeiro; Valor 

Facial: 1,00; Cor preta; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17410 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de uva; 

Valor Facial: 1,10; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17411 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de seringueiro; Valor 

facial: 0,30; Cor rosa. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-17413 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

Facial: 2,50; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-17414 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cesteiro; Valor 

Facial: 2,50; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17415 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de ceramista; Valor 

Facial: 2,00; Cor marrom; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17416 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de barqueiro de São 

Francisco; Valor Facial: 3,20; Cor azul; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17422 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

facial: 0,20; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-17423 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Notre-

Dame; Valor Facial: 0,40; Cor verde, marrom, branco; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

República

061-17424 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Notre-

Dame; Valor Facial: 0,40; Cor verde, marrom, branco; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

República

061-17425 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem da Capela de Notre-

Dame; Valor Facial: 0,40; Cor verde, marrom, branco; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - 

República

061-17426 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

0,40; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-17427 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem da Abadia de Santa 

Etiene; Valor Facial: 50 F; Cor marrom; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.



061-17428 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de Guadalupe; Valor 

Facial: 1,00; Cor azul, verde, vermelho; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-17429 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem do Forte de Sedan; 

Valor Facial: 1,10; Cor marrom, verde, branco; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-17430 filatelia Selo França

Selo horizontal, denteado; Imagem de Alignements de 

Carnac; Valor Facial: 1,00; Cor verde; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-17431 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de São Lucas; Valor 

Facial: 10 FR; Cor preto; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Helvetia Lucas

061-17433 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de Igreja; Valor Facial: 

80; Cor vermelho; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - Helvetia St.Gallen

061-17434 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Brasão com barco; Valor Facial: 

0,30; Cor azul, vermelho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Paris República

061-17435 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Brasão com cordeiro e leão; 

Valor Facial: 0,05; Cor azul, vermelho; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte - Auch República

061-17436 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Brasão com cavalo; Valor Facial: 

0,20; Cor azul, vermelho, cinza, dourado; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Saint-lo República

061-17437 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Imagem de paisagem 

montanhosa com castelo; Valor Facial: 1,30; Cor 

marrom, vermelho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Chateau de Joux República



061-17438 filatelia Selo França

Selo vertical, denteado; Brasão com barco; Valor Facial: 

0,30; Cor azul, vermelho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Paris República

061-17439 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor Facial: 17; 

Cor verde, cinza; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-17440 filatelia Selo Canadá

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; Valor Facial: 17; 

Cor verde, cinza; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-17442 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

130 lira; Cor vermelho, preto; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - República

061-17443 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

5 lira; Cor preto; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-17444.01 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

300 lira; Cor verde; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-17445 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

40 lira; Cor rosa; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-17446 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

300 lira; Cor verde; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-17447 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

5 lira; Cor preta; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte - República

061-17448 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

200 lira; Cor azul; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-17449 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

50 lira; Cor verde; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República



061-17450 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

100 lira; Cor marrom; Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de Carimbo de porte - República

061-17451 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

100 lira; Cor marrom; Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de Carimbo de porte - República

061-17452 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

200 lira; Cor azul; Franquia múltipla de 2 selos. Provido 

de Carimbo de porte - República

061-17453 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

200 lira; Cor azul; Franquia múltipla de 2 selos. Provido 

de Carimbo de porte - República

061-17454 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

90 lira; Cor marrom; Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de Carimbo de porte - República

061-17455 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

90 lira; Cor marrom; Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de Carimbo de porte - República

061-17456 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

25 lira; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-17457 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

25 lira; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-17458 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

25 lira; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-17459 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Efígie da República; Valor Facial: 

150 lira; Cor roxa; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte - República

061-17460 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie masculina; 

Valor Facial: 50 cent.; Cor roxa; Franquia mista de 08 

selos. Provido de Carimbo de porte - Poste Italiane



061-17461 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie masculina; 

Valor Facial: 100 lire; Cor preto; Franquia mista de 08 

selos. Provido de Carimbo de porte - Poste Italiane

061-17462 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie da 

República; Valor Facial: 15 lire; Cor azul; Franquia mista 

de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - República

061-17463 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie da 

República; Valor Facial: 20 lire; Cor marrom; Franquia 

mista de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - 

República

061-17464 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie masculina; 

Valor Facial: 15 lire; Cor rosa; Franquia mista de 08 

selos. Provido de Carimbo de porte - Poste Italiane

061-17465 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie masculina; 

Valor Facial: 30 lire; Cor roxo; Franquia mista de 08 

selos. Provido de Carimbo de porte - Poste Italiane

061-17466 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie da 

República; Valor Facial: 5 lire; Cor verde; Franquia mista 

de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - República

061-17467 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado, sobre folheto; Efígie da 

República; Valor Facial: 25 lire; Cor roxo; Franquia mista 

de 08 selos. Provido de Carimbo de porte - República

061-17468 filatelia Selo Itália

Selo vertical, denteado; Imagem antropomorfa com 

rosto em forma de árvore; Valor facial: 170 L; Cor 

amarelo, verde, preto. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.



061-17469 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha; Valor Facial: 

2p; Cor verde; Franquia múltipla de 4 selos. Provido de 

Carimbo de porte.

061-17470 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha; Valor Facial: 

1p; Cor vermelho; Franquia múltipla de 4 selos. Provido 

de Carimbo de porte.

061-17471 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha; Valor Facial: 

1p; Cor vermelho; Franquia múltipla de 4 selos. Provido 

de Carimbo de porte.

061-17472 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha; Valor Facial: 1 

2p; Cor azul; Franquia múltipla de 4 selos. Provido de 

Carimbo de porte.

061-17473 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha; Valor Facial: 

8p; Cor vermelho; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-17474 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha; Valor Facial: 1 

2p; Cor azul; Franquia isolada. Provido de Carimbo de 

porte.

061-17475 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha; Valor Facial: 

8p; Cor vermelho; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-17476 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie da Rainha; Valor Facial: 

8p; Cor vermelho; Franquia isolada. Provido de Carimbo 

de porte.

061-17484 filatelia Selo Peru

Selo horizontal, denteado; Imagem mapa mundi; Valor 

Facial: 55; Cor azul, verde, laranja, vermelho; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Feira 

Internacional del Pacifico-Lima

061-17485 filatelia Selo Gra-Bretanha

Selo vertical, denteado; Efígie masculina; Valor Facial: 

8p; Cor cinza, vermelho; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Churchill Centenary



061-17486 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1; Cor verde; Franquia múltipla de 3 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Thomas Jefferson

061-17487 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1; Cor verde; Franquia múltipla de 3 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Thomas Jefferson

061-17488 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1; Cor verde; Franquia múltipla de 3 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Thomas Jefferson

061-17489 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1; Cor verde; Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Thomas Jefferson

061-17490 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1; Cor verde; Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de Carimbo de porte - Thomas Jefferson

061-17491 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1; Cor verde; Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Thomas Jefferson

061-17492 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Efígie de Thomas Jefferson; 

Valor Facial: 1; Cor verde; Franquia Isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Thomas Jefferson

061-17507 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira 

americana; Valor Facial: 15; Cor vermelha, azul, cinza; 

Franquia múltipla de 2 selos. Provido de Carimbo de 

porte - Independence Hall



061-17508 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo vertical, denteado; Imagem da bandeira 

americana; Valor Facial: 15; Cor vermelha, azul, cinza; 

Franquia múltipla de 2 selos. Provido de Carimbo de 

porte - Independence Hall

061-17509 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício; Valor 

Facial: 10; Cor vermelha; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Independence Hall

061-17510 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício; Valor 

Facial: 10; Cor vermelha; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Independence Hall

061-17512 filatelia Selo Estados Unidos da América

Selo horizontal, denteado; Imagem de edifício e avião; 

Valor Facial: 10; Cor preta; Franquia isolada. Sem de 

Carimbo de porte - Correio Aéreo

061-17514 filatelia Selo Alemanha

Selo denteado quadrangular, sobre placa de papel 

quadrangular, efígie masculina trabalhando com metal, 

valor facial: 5, cor azul e laranja. Franquia isolada. 

Provida de carimbo postal.

061-17515 filatelia Selo Brasil

Placa de papel contendo franquia mista de 03 selos: Selo 

vertical, denteado; Imagem de Máscara Kanela - 

Maranhão; Valor Facial: 4,00; Cor bege, marrom, azul; 

Selo horizontal, denteado; Imagem de Máscara 

Tapirapé - Mato Grosso; Valor Facial: 4,00; Cor verd

061-17516 filatelia Selo Japao

Selo vertical, denteado; Imagem de templo; Valor 

Facial: 40; Cor marrom e verde; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-17517 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 2,50 esc; Cor vermelha; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-17518 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 2,50 esc; Cor verde; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.



061-17519 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de cavaleiro 

medieval; Valor Facial: 2,50 esc; Cor verde; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-17520 filatelia Selo Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem do Castelo V. da 

Feira; Valor Facial: 2,50; Cor marrom, verde; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo de porte - Castelo V. da 

Feira

061-17522 filatelia Selo Turquia

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie masculina; 

Valor Facial: 400; Cor bege e verde; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-17523 filatelia Selo Israel

Selo horizontal, denteado; Imagem de paisagem 

fitomorfa e edifícios ao fundo; Valor Facial: 0,50; Cor 

verde; Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte.

061-17524 filatelia Selo Dinamarca

Selo horizontal, denteado; Imagem de paisagem 

montanhosa e fluvial; Valor Facial: 150; Cor marrom, 

verde, azul, laranja; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte.

061-17525 filatelia Selo Dinamarca

Selo horizontal, denteado; Imagem de casas; Valor 

Facial: 120; Cor marrom, verde, azul; Franquia isolada. 

Provido de Carimbo de porte.

061-17526 filatelia Selo Espanha

Selo vertical, denteado; Imagem de Efígie masculina; 

Valor Facial: 6pts; Cor preto; Franquia isolada. Provido 

de Carimbo de porte - Correos

061-17527 filatelia Selo Espanha

Selo horizontal, denteado; Imagem de urso pardo; Valor 

Facial: 1,90; Cor amarelo, marrom, cinza, vermelho; 

Franquia isolada. Provido de Carimbo de porte - Oso 

Pardo

061-17528 filatelia Selo México

Selo horizontal, denteado; Imagem de paisagem 

montanhosa; Valor Facial: 1,90; Cor vermelho; Franquia 

isolada. Provido de Carimbo - Correo Aereo



061-17529 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor Facial: 1,80; Cor azul; Franquia múltipla 

de 6 selos. Provido de Carimbo de porte - Série 

Profissoes

061-17530 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor Facial: 1,80; Cor azul; Franquia múltipla 

de 6 selos. Provido de Carimbo de porte - Série 

Profissoes

061-17531 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor Facial: 1,80; Cor azul; Franquia múltipla 

de 6 selos. Provido de Carimbo de porte - Série 

Profissoes

061-17532 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor Facial: 1,80; Cor azul; Franquia múltipla 

de 6 selos. Provido de Carimbo de porte - Série 

Profissoes

061-17533 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor Facial: 1,80; Cor azul; Franquia múltipla 

de 6 selos. Provido de Carimbo de porte - Série 

Profissoes

061-17534 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de colhedor de 

carnaúba; Valor Facial: 1,80; Cor azul; Franquia múltipla 

de 6 selos. Provido de Carimbo de porte - Série 

Profissoes

061-17535 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

Facial: 0,20; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17536 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de jangadeiro; Valor 

Facial: 0,20; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes



061-17537 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de garimpeiro; Valor 

Facial: 0,80; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

Carimbo de porte - Série Profissoes

061-17538 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de carreiro; Valor 

facial: 0,10; Cor laranja. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-17540 filatelia Selo Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cortador de cana; 

Valor facial: 5,00; Cor lilás. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte - Série Tipos e Profissoes Nacionais

061-17542 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de boneca de pano; 

Valor facial: 3,20; Cor azul, vermelho, amarelo. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Ano Internacional da Criança

061-17543 filatelia Selo Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de boneca de pano; 

Valor facial: 3,20; Cor azul, vermelho, amarelo. Franquia 

múltipla de 02 selos. Provido de carimbo de porte - Série 

Ano Internacional da Criança

061-17544 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e riscos. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com efígie do 

Padre Anchieta - Réis (1936).

061-17545 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-17546 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com borda ondulada, em bom estado 

de conservação; Reverso com valor de 300 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-17547 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).



061-17548 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservalção. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-17549 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Bordas onduladas; Reverso com valor de 200 réis; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Réis (1940).

061-17550 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Borda ondulada; Reverso com valor de 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-17551 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Borda ondulada; Reverso com valor de 200 réis; anverso 

com efígie de Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-17552 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-17553 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Material aderido; Reverso com valor de 100 réis; 

anverso com efígie de Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-17554 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-17555 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie do 

Barão de Mauá - Réis (1937).

061-17556 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).



061-17557 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-17558 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação. Reverso 

com valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1942).

061-17559 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1942).

061-17560 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1942).

061-17566 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1977).

061-17567 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1977).

061-17568 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1970).

061-17569 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1967).

061-17570 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1975).

061-17571 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1978).

061-17572 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1970).



061-17573 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1976).

061-17574 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1919).

061-17575 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1977).

061-17576 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1942).

061-17577 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1942).

061-17578 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1958).

061-17579 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com riscos. Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com Brasão da República - Cruzeiro 

(1960).

061-17580 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1960).

061-17581 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1960).

061-17582 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1961).



061-17583 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro (1960).

061-17584 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1970).

061-17585 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1975).

061-17586 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República (1942).

061-17587 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, com sujidade e oxidação;Reverso com 

valor de 5 centavos; anverso com efígie da República 

(1949).

061-17588 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República (1949).

061-17589 numismática e medalhística Moeda do Argentina

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 5 centavos; anverso com efígie da República 

(1946).

061-17590 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, com sujidade e desgaste; Reverso com 

valor de 5 centavos; anverso com efígie da República 

(1948).

061-17591 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República (1949).

061-17592 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, com oxidação e desgaste; Reverso com 

valor de 5 centavos; anverso com efígie da República 

(1946).

061-17593 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, com sujidade e oxidação; Reverso com 

valor de 5 centavos; anverso com efígie da República 

(1949).



061-17594 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República (1949).

061-17595 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centésimos; anverso com efígie 

da República (1942).

061-17596 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centésimos; anverso com efígie 

da República (1942).

061-17597 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centésimos; anverso com efígie 

da República (1942).

061-17598 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centésimos; anverso com efígie 

da República (1942).

061-17599 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda dourada, com desgaste e ilegível.Reverso com 

desenho zoomorfo de felino, e anverso com efígie da 

República (1936).

061-17600 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centésimos; anverso com 

elemento circurular com pontas denteadas (1924).

061-17601 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda prateada, com desgaste. Reverso com valor de 5 

centésimos; anverso com elemento ilegível.

061-17602 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda acobreada, com mancha de etiqueta. Reverso 

com valor de 2 centésimos; anverso com elemento 

circurular com pontas denteadas (1947).

061-17603 numismática e medalhística Moeda do Uruguai

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 cts; anverso com efígie da 

República (1942).



061-17604 numismática e medalhística Moeda do Argentina

Moeda prateada, em bom estado de conservação; 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República (1929).

061-17605 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil,com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1000 cruzeiros; anverso 

com efígie do Pedro Alvares Cabral - Cruzeiro.

061-17606 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

rasgos e desbotamento; Reverso com valor de 100 

cruzeiros; anverso com efígie do Dom Pedro II - Cruzeiro.

061-17607 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e maras de dobras; 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com efígie 

do Deodoro da Fonseca - Cruzeiro.

061-17608 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-17609 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-17610 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-17611 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-17612 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-17613 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.



061-17614 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-17615 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-17616 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marquês de Tamandaré - Cruzeiro.

061-17617 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-17618 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de dois carros funerários um verde outro 

branco, coberto por flores, ao fundo grupo de pessoas 

reunidas; Funeral de Luiz de Souza Leão.

061-17619 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de dois carros funerários um verde outro 

branco, coberto por flores, ao redor, grupo de pessoas 

reunidas; À esquerda, placa com dizeres"pica-Pau". 

Funeral de Luiz de Souza Leão.

061-17620 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de dois carros funerários um verde outro 

branco, coberto por flores, ao fundo e ao centro, homens 

carregando urna funerária em via pública; Funeral de 

Luiz de Souza Leão.



061-17621 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; À 

esquerda uma Kombi laranja, dois carros funerários ao 

centro, sendo um verde outro branco, coberto por flores, 

ao fundo grupo de pessoas reunidas em via pública; 

Funeral de Luiz de Souza Leão.

061-17622 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, dois carros funerários um verde outro 

branco, coberto por flores, ao redor, grupo de pessoas 

reunidas em via pública; Funeral de Luiz de Souza Leão.

061-17623 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de dois carros funerários um verde outro 

branco, coberto por flores, ao fundo, urna funerária, ao 

redor, grupo de pessoas reunidas em via pública; 

Funeral de Luiz de Souza Leão.

061-17624 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas reunidas ao redor de urna funerária, 

homem de paletó escuro falando ao microfone; Funeral 

de Luiz de Souza Leão.

061-17625 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, à esquerda homem de perfil com terno 

na cor cinza; ao fundo, urna funerária ladeada por grupo 

de pessoas reunidas e homem falando ao microfone; 

Funeral de Luiz de Souza Leão.



061-17626 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano homem de camisa na cor marrom (sr. 

Carlos Eduardo Abarca e Messas), e homem de calça 

xadrez (sr.Nelson Teixeira Lacerda) segurando urna 

funerária; ao fundo, grupo de homens; Funeral de Luiz 

de Souza Leão.

061-17627 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista aérea de grupo de pessoas reunidas atrás de carro 

funerário coberto por flores; Funeral de Luiz de Souza 

Leão.

061-17628 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data no canto inferior direito; Em primeiro plano, 

veículo nas cores vermelho e preto com três lanternas 

vermelhas na parte superior, ao fundo dois carros em via 

pública; Inauguração da Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17629 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao centro 

cinco homens ao lado de veículo, em via pública, sendo 

o homem de paletó azul e gravata com listras vermelha 

sendo o sr. Carlos Eduardo Abarca e Messas; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17630 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao centro 

grupo de homens em via pública; À direita homem de 

costas com camiseta escrito "clube" e com aparelho com 

alça no ombro esquerdo. Inauguração da Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.



061-17631 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao centro 

homem com paletó escuro e braço esticado 

cumprimentando senhora, ladeados por grupo de 

pessoas reunidas em via pública, ao fundo casas e 

árvores; Inauguração da Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17632 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas perfiladas com instrumentos musicais em via 

pública e à direita grupo de pessoas ao lado de árvore; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17633 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

homens perfilados com instrumentos musicais na boca 

em via pública; Inauguração da Exposição do Museu 

Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17634 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao centro 

duas meninas segurando estandarte de escola; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17635 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

crianças uniformizadas e perfiladas, segurando 

estandarte de escola (Vila São Paulo); Inauguração da 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.



061-17636 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças perfiladas segurando estandarte de 

escola; Inauguração da Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17637 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

crianças reunidas em via pública; Inauguração da 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17638 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças segurando estandarte de escola ( 

EEPG Maestro Nelson de Castro), ao fundo grade em 

metal; Inauguração da Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17639 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças segurando faixa de escola ( EEPG Raul 

de Mello Senra) e cartaz; Inauguração da Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17640 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

crianças reunidas ao lado de edificação; Inauguração da 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17641 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Em primeiro 

plano um homem vestindo paletó e outro usando óculos; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.



061-17642 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas reunidas, ao fundo três bandeiras; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17643 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto infeior esquerdo; Em 

primeiro plano,dois homens a frente de grade, vestindo 

indumentária militar com capacete; Inauguração da 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17644 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Cinco 

homens, ao centro homem usando óculos; Inauguração 

da Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17645 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Seis 

homens, no canto direito, homem falando ao microfone; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. 

Massuyuki Kawano, Antonio Cunha Bueno, sr. Carlos 

Eduardo Abarca e Messas, sr. Edson Joel, segurando 

microfone e autoridade da Secretaria da Cultura ao 

microfone ". 



061-17646 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Cinco 

homens, no canto direito, homem falando ao microfone 

e gravador; Inauguração da Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Massuyuki Kawano, sr. Antonio Cunha Bueno, 

sr. Carlos Eduardo Abarca e Messas, sr. José Marques 

Beato e autoridade da Secretaria ". 

061-17647 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Três 

bandeiras ao fundo diante de grupo de pessoas; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17648 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Duas 

bandeiras, ao fundo, homem com paletó e gravata; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. 

Carlos Eduardo Abarca e Messas, prefeito da cidade na 

época(1982)". 

061-17649 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito. Duas 

bandeiras, no canto direito homem com mão sobre 

haste; Inauguração da Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.



061-17650 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Três homens 

hasteando bandeira; Inauguração da Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sr; Edson Joel, sr. Carlos Eduardo 

Abarca e Messas hasteando bandeira do estado de São 

Paulo, sr Antonio Cunha Bueno ao centro e sr. 

Massuyuki Kawano. Ao fundo pessoas do exército". 

061-17651 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Três homens 

hasteando bandeira; Inauguração da Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sr. Edson Joel, de óculos escuros, 

sr.Carlos Eduardo Abarca e Messas, sr. Antonio Cunha 

Bueno Filho, ao fundo de óculos o sr. Ramom 

Barrinuevo, hasteando a bandeira o sr. Massuyuki 

Kawano e ao fundo sr. Capitão Juracy". 

061-17652 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas reunidas, no canto direito microfone; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. 

Américo Ghedini, sr Ramis da Cultura de Marília, sra. 

Nair Ghedini, sr.João Junqueira Filho, sr.Carlos Eduardo 

Abarca e Messas, sr.José Marques Beato e sr.Carlos 

Cunha Bueno da Fonseca ao microfone".



061-17653 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas reunidas, ao centro, homem indígena; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sra. 

Nair Ghedini, o indígena sr. Nilo Cotuí, sr.João Junqueira 

Filho, sr.José Marques Beato segurando microfone e de 

óculos, e sr.Antonio Cunha Bueno Filho. De costas 

sr.Edson Joel". 

061-17654 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro mulher de vestido azul; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Ao 

centro sra. Maria Inês Mantovani, sra. Julia Cristina 

Alves Abarca e Messas, sr.Manoel Ferreira Gaspare sr. 

Massuyuki Kawano". 

061-17655 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro menina de vestido rosa; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. 

Américo Ghedini, sr.Ramis da Cultura de Marília, sra.Nair 

Ghedini, sr.João Junqueira Filho, sr.José Marques Beato 

e sr.Antonio Cunha Bueno Filho". 



061-17656 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao centro, 

homem com paletó e gravata, ladeado por microfones; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Sr.José Marques Beato com microfone na mão, Antonio 

Cunha Bueno Filho discursando no dia da abertura do 

museu e Edson Joel segurando o microfone ". 

061-17657 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao centro, 

dois homens com paletó em posição de cumprimento 

atrás de microfone; Inauguração da Exposição do Museu 

Índia Vanuíre em suas novas instalações. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Ulisses Ghedini, sra.Nair Ghedini, ao 

centro sr.Antonio Cunha Bueno Filho cumprimentando 

sr.Carlos Eduardo Abarca e Messas e de costas sr.Edson 

Joel segurando microfone". 

061-17658 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Seis homens, ao centro homem segurando pasta; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Sr.Manoel Ferreira Gaspar, sr.Massuyuki Kawano, 

sr.Antonio Cunha Bueno Filho, Indígena Nilo Cotuí e 

sr.Américo Ghedini". 



061-17659 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas reunidas, ao centro mulher com 

vestido preto com estampa de bolas brancas; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:"Sr. 

Manoel Ferreira Gaspar, sr. Antonio Cunha Bueno Filho, 

sr.Massuyki Kawano, sr.Ulisses Ghedini, sra. Nair 

Ghedini, sr.Carlos Eduardo Abarca e Messas, sr.Joel 

Marques Beato com gravador nas mãos e autoridade da 

Secretaria com livro nas mãos ". 

061-17660 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro, homem oriental vestindo 

paletó bege; Inauguração da Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Sra.Júlia Cristina Alves Messas, sr.Manoel 

Ferreira Gaspar, sr.Massuyuki Kawano, ao fundo o 

indígena Nilo Cotuí e sr.Américo Ghedini". 

061-17661 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas; Ao centro, mulher(Nair Ghedini) com 

vestido de bolinhas e no canto direito, homem( Carlos 

Eduardo Abarca e Messas) falando ao microfone; 

Inauguração da Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.



061-17662 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Imagem de tecido branco sobre parede, bordas com fita 

nas cores verde e amarela; Inauguração da Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17663 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data no canto inferior esquerdo; Grupo de pessoas 

reunidas, ao centro, mulher segurando fita nas cores 

verde e amarelo; Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17664 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro, duas pessoas segurando 

fita nas cores verde e amarelo; Exposição do Museu 

Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17665 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Imagem de 

placa retangular na tonalidade branca; Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17666 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Imagem de 

placa retangular em metal na tonalidade preta; 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17667 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de placa retangular na tonalidade branca; 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.



061-17668 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

homens segurando faixa inaugural em tecido verde e 

amarelo; Ao centro com terno escuro sr. Carlos Eduardo 

Abarca e Messas ladeado pelo senhor de cabelos 

brancos Abílio Miguel Sapag. Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17669 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

homens puxando faixa inaugural em tecido verde e 

amarelo; Ao centro, homem de terno escuro, sr. Carlos 

Eduardo Abarca e Messas; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17670 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Homem 

vestindo paletó escuro batendo palma e adentrando a 

porta; Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17671 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Quatro homens no canto esquerdo e um sino suspenso 

no lado superior direito; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17672 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Seis homens fardados; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17673 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Três homens a esquerda, um homem fardado a direita, 

juntamente com duas mulheres; Exposição do Museu 

Índia Vanuíre em suas novas instalações.



061-17674 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de seis pessoas em primeiro plano olhando para 

esquerda; Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas 

novas instalações.

061-17675 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

crianças uniformizadas; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17676 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

crianças uniformizadas, ao fundo dois painéis 

expositivos; Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas 

novas instalações.

061-17677 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Mulher em 

pé ao lado de grupo de crianças uniformizadas a direita, 

ao fundo painéis expositivos e arranjo de flores; 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17678 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

crianças uniformizadas, em primeiro plano dois jovens 

tocando violão; Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17679 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Sete 

homens em pé , alguns segurando papel enrolado; 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.



061-17680 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Duas 

mulheres, uma usando colar de pérolas (Mitsue Maeda) 

e sra. Maria de Lourdes Correa Manzano; Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17681 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Dois homens 

e uma mulher; Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17682 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Seis homens 

um menino em pé, ao fundo placa inaugural; Exposição 

do Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17683 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Seis homens 

um menino em pé, ao fundo placa inaugural; Exposição 

do Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17684 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; À esquerda 

homem vestindo indumentária religiosa (Padre 

Rebouças) ao lado homem segurando microfone, ao 

fundo grupo de pessoas reunidas; Exposição do Museu 

Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17685 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem vestindo indumentária religiosa (Padre 

Rebouças),ao lado homem segurando microfone; 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.



061-17686 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito. Em primeiro 

plano, homem em pé vestindo paletó segurando 

microfone ao lado homem em pé vestindo indumentária 

religiosa (Padre Reboulças) segurando livro; Exposição 

do Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17687 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

homens e mulheres em pé, no canto direito mulher 

vestindo blusa branca; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17688 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

homens e mulheres em pé, ao centro mulher vestindo 

vestido azul; Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas 

novas instalações.

061-17689 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

homens e mulheres em pé,no canto direito homem 

vestindo terno na tonalidade azul(Sr.Nelson Teixeira 

Lacerda) ; Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas 

novas instalações.

061-17690 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

homens e mulheres em pé,no canto direito homem 

usando capacete branco ao lado de ventilador; 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.



061-17691 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Homem 

vestindo terno marrom(Sr.Cunha Bueno) escrevendo em 

livro; Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17692 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,, homem vestindo terno 

marrom(Sr.Cunha Bueno) escrevendo em livro ao lado 

homem vestindo paletó na tonalidade azul (Sr.Nelson 

Teixeira Lacerda); Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17693 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Em primeiro 

plano duas mulheres segurando livro, ao fundo, homem 

vestindo terno escrevendo em livro; Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17694 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem(Sr.Nelson Teixeira Lacerda) e mulher (Sra.Nair 

Ghedini)escrevendo em papel; Exposição do Museu 

Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17695 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Dois homens 

escrevendo em livro; Exposição do Museu Índia Vanuíre 

em suas novas instalações.



061-17696 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; À esquerda 

senhora oriental( Sra.Matsue Maeda) e ao centro 

homem(Sr.Cunha Bueno) e mulher( Sr.Maria de Lourdes 

Correa Manzano), no canto direito, homem usando 

capacete branco; Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17697 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de homens e mulheres em pé, e menina vestindo 

vestido com estampa floral; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17698 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Ao centro, 

duas mulheres, a direita homem em pé vestindo roupa 

na cor branca; Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17699 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas ao centro homem de terno 

bege,óculos escuros e com papel nas mãos.

061-17700 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, grupo de homens e mulheres em pé, no canto 

esquerdo, homem vestindo terno na tonalidade bege, 

óculos escuros e segurando papel; Exposição do Museu 

Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17701 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé reunidas, no canto direito 

homem usando capacete; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.



061-17702 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Mulher 

(Sra.Nair Ghedini) em pé usando óculos ao lado de 

homem vestindo roupa na tonalidade branca; Exposição 

do Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17703 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

indígenas atrás de rede; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17704 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro mulher em pé usando óculos e vestido preto, ao 

lado de homem em pé vestindo paletó preto; Exposição 

do Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17705 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Ao centro 

mulher em pé usando vestido azul, bolsa preta e 

segurando papel ao lado de homem em pé vestindo 

camisa branca; Exposição do Museu Índia Vanuíre em 

suas novas instalações.

061-17706 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé, ao lado de artefatos indígenas 

em moldura presa a parede; Exposição do Museu Índia 

Vanuíre em suas novas instalações.

061-17707 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Quatro homens em pé e um menino, vestindo camisas 

claras; Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas 

novas instalações.



061-17708 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem em pé ao lado de três meninos; Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17709 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Cinco 

homens e uma mulher sentados atrás de mesa; 

Exposição do Museu Índia Vanuíre em suas novas 

instalações.

061-17710 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três homens e duas mulheres em pé, a esquerda 

homem vestindo camisa xadrez; Exposição do Museu 

Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17711 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Dois homens 

e quatro mulheres sentadas atrás de mesa; Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17712 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Homem e 

mulher, em mesa com copos e talheres; Exposição do 

Museu Índia Vanuíre em suas novas instalações.

061-17713 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Imagem de 

vestimentas carnavalescas em exposição.

061-17714 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Imagem 

de recortes de jornal em exposição.



061-17715 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto infeior direito; Imagem de 

vestimentas carnavalescas e instrumentos musicais em 

exposição.

061-17716 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Imagem 

de vestimentas carnavalescas e revistas em exposição.

061-17717 fotografia Fotografia Colorida

[Indumentárias carnavalescas e 

máscaras]

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Imagem de 

vestimentas carnavalescas e máscaras em exposição.

061-17718 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Imagem 

de vestimentas carnavalescas e foto em exposição.

061-17719 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Imagem de 

vestimentas carnavalescas em exposição.

061-17720 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Imagem de 

vestimentas carnavalescas em exposição.

061-17721 fotografia Fotografia Colorida

[Indumentárias carnavalescas e 

máscaras]

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Imagem de 

vestimentas carnavalescas e máscaras em exposição.

061-17723 documento visual Mapa Tupã Mapa da Cidade de Tupã de 1957



061-17724 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em auditório ao centro, 

mesa com projetor; Palestra de D. Elita Ferreira Simões 

sobre o Índio, no auditório do Museu; Semana do Índio 

no Museu Índia Vanuíre.

061-17725 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em auditório ao fundo,três 

pessoas em pé atrás de mesa; 1ª Palestra conferida no 

auditório do Museu, pelo Dr. Telmo F. Z. de Oliveira, 

sobre os "Cinta-Larga"; Semana do Índio no Museu Índia 

Vanuíre.

061-17726 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças reunidas a frente de ônibus em via 

pública; Saída dos estudantes, Praça da Bandeira, para a 

visita a Terra Índigena Vanuíre; Semana do Índio no 

Museu Índia Vanuíre.

061-17727 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Dez 

veículos (kombi) estacionadas em via pública, no canto 

esquerdo, grupo de crianças reunidas; Saída dos 

estudantes, Praça da Bandeira, para a visita a Terra 

Índigena Vanuíre; Semana do Índio no Museu Índia 

Vanuíre.

061-17728 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças reunidas, algumas vestindo indumentária 

indígena, em campo aberto; Posto Índigena Vanuíre; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.



061-17729 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservaçlão, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças reunidas, algumas vestidas com indumentária 

indígena, ao fundo fachada de casa; Posto Índigena 

Vanuíre; Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17730 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças perfiladas, algumas vestidas com indumentária 

indígena e de braços cruzados; Posto Índigena Vanuíre; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17731 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas em pé, no canto 

esquerdo, uma criança com indumentária de fanfarra; 

Posto Índigena Vanuíre; Semana do Índio no Museu 

Índia Vanuíre

061-17732 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia, colorida,, grupo de pessoas reunidas em 

campo aberto; Aspectos do Posto Indígena Vanuíre; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre

061-17733 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Imagem de fanfarra com crianças vestindo roupa 

vermelha; Posto Indígena Vanuíre; Fanfarra da E.E.P.G. 

de vila São Paulo, Semana do Índio no Museu Índia 

Vanuíre.

061-17734 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças vestindo roupa vermelha e segurando 

instrumento musical em campo aberto; Posto Indígena 

Vanuíre; Fanfarra da E.E.P.G. de vila São Paulo, Semana 

do Índio no Museu Índia Vanuíre.



061-17735 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças, algumas com vestimenta vermelha e 

segurando instrumento musical; Ao fundo bandeira 

hasteada diante de edificação; Posto Indígena Vanuíre; 

Fanfarra da E.E.P.G. de vila São Paulo, Semana do Índio 

no Museu Índia Vanuíre.

061-17736 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas reunidas, algumas vestindo indumentária 

indígena; Posto Indígena Vanuíre; Semana do Índio no 

Museu Índia Vanuíre.

061-17737 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas reunidas, segurando garrafas e 

pratos; Posto Indígena Vanuíre; Semana do Índio no 

Museu Índia Vanuíre.

061-17738 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas reunidas, no canto direito um menino 

vestindo indumentária indígena; Posto Indígena 

Vanuíre; Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17739 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem ladeado por dois gravadores; Posto Indígena 

Vanuíre; Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sr. Nilo Cotuí, índio da TI Vanuíre, 

falando em nome da aldeia Vanuíre por ocasião da 

Abertura da Semana do Índio".



061-17740 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro, menino de costas com indumentária de fanfarra 

ladeado por grupo de pessoas; Posto Indígena Vanuíre; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Em primeiro plano, Sr.Nelson Teixeira 

Lacerda, diretor da E.E.Vila São Paulo, Sra.Maria De 

Lourdes Correa Manzano(diretora do Museu), Sra.Nair 

Ghedine( companheira do fundador da cidade Luiz de 

Souza Leão) e sr.Natal, da SEC, por ocasião da abertura 

da Semana do Índio de Tupã".

061-17741 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Grupo de pessoas reunidas, no canto direito, mulher 

segurando gravador; Posto Indígena Vanuíre; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Em primeiro plano o sr.Nelson Teixeira 

Lacerda-diretor do E.E.Vila São Paulo, Sra.Maria de 

Lourdes Correa Manzano-diretora do Museu H.P.Índia 

Vanuíre, Ena, indígena filha da indígena ao lado, 

Candire, Sra Nair Ghedine, Sr.Natal da SEC, por ocasião 

da abertura da Semana do Índio na E.E.Índia Vanuíre".

061-17742 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas reunidas em frente a edificação; Posto 

Indígena Vanuíre; Semana do Índio no Museu Índia 

Vanuíre.

061-17743 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Imagem de bolo retangular ao fundo, pratos e garrafas; 

Posto Indígena Vanuíre; Semana do Índio.



061-17744 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro duas mulheres passando por portão em metal; 

Posto Indígena Vanuíre; Semana do Índio no Museu 

Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sra Nair Ghedine 

com a indígena Candire e sr.Natal da Sec. Esta. da 

Cultura, em frente a E.E.Índia Vanuíre por ocasião da 

abbertura da Semana do Índio".

061-17745 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas dispostas em salão de tijolo; Posto Indígena 

Vanuíre; Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17746 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas reunidas ao redor de bolo sobre mesa; Posto 

Indígena Vanuíre; Semana do Índio no Museu Índia 

Vanuíre.

061-17747 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Tres mulheres em pé, duas de óculos diante de 

edificação. Posto Indígena Vanuíre; Semana do Índio no 

Museu Índia Vanuíre. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sra Nair 

Ghedine juntamente com a indígena Candire e sua filha 

Ena, uma das últimas remanescentes Kaingang que 

trabalhava confeccionando cerâmica".



061-17748 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Grupo de pessoas sentadas, uma criança vestindo 

indumentária indígena; Posto Indígena Vanuíre; Semana 

do Índio no Museu Índia Vanuíre. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Indígena Irineu, Sr.Natal da Secretaria 

Estadual da Cultura ao lado de Sra.Nair Ghedine-

Presidente de Honra do Museu H.P.Índia Vanuíre, 

Indígena Candire ao lado de criança,indígena Ena- filha 

de Candire por ocasião da semana do Índio no Museu 

H.P.Índia Vanuíre".

061-17749 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Fachada de edificação com portões azuis; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17750 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Imagem de interior de edificação com quadra e ao fundo 

imagem de 3 corações; Ginásio de Esportes; Semana do 

Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17751 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Imagem de reprodução de oca em quadra de esportes; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio no Museu Índia 

Vanuíre.

061-17752 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Imagem de cartaz em formato de coração 

escrito"Bartira" ao lado de reprodução de oca em quadra 

de esportes;Ginásio de Esportes; Semana do Índio no 

Museu Índia Vanuíre.



061-17753 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Imagem de pilão e diante de reprodução de oca em 

quadra de esportes. Ginásio de Esportes; Semana do 

Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17754 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de grupo de crianças sentadas no chão vestindo 

indumentária indígena diante de reprodução de oca; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio no Museu Índia 

Vanuíre.

061-17755 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças sentadas no chão vestindo indumentária 

indígena diante de reprodução de oca; Ao centro, lista no 

chão nas cores preto e amarelo; Ginásio de Esportes; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17756 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, 3 cartazes em formato de coração, 

diante de palco com algumas pessoas segurando violão; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio no Museu Índia 

Vanuíre.

061-17757 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Senhora 

com vestido azul, em pé em meio a grupo de crianças 

sentadas vestindo indumentária indígena e ao fundo, 

reprodução de oca; Interior de Ginásio de Esportes; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.



061-17758 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças sentadas vestindo indumentária indígena ao 

fundo, reprodução de oca; À direita, mulher oriental em 

pé de calça na cor vermelha em quadra de Esportes; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17759 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças sentadas vestindo indumentária indígena 

diante de reprodução de oca em quadra de Esportes; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17760 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Quatro 

crianças sentadas vestindo indumentária indígena ao 

fundo, reprodução de oca em quadra de Esportes; 

Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17761 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Quatro crianças sentadas e duas em pé, vestindo 

indumentária indígena ao fundo, reprodução de oca; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17762 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Quatro 

crianças sentadas e uma em pé, vestindo indumentária 

indígena ao fundo, reprodução de oca; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.



061-17763 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças sentadas vestindo indumentária 

indígena diante de reprodução de oca, ao redor, 

arquibancada com grupos de pessoas sentadas; Ginásio 

de Esportes; Semana do Índio.

061-17764 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Grupo de 

crianças sentadas vestindo indumentária indígena diante 

de reprodução de oca, ao redor, arquibancada com 

grupos de pessoas sentadas; Ginásio de Esportes; 

Semana do Índio.

061-17765 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças sentadas vestindo indumentária 

indígena diante de reprodução de oca; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17766 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas em arquibancada segurando pastas pretas; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17767 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças vestindo indumentária indígena, diante de 

homem e mulher em pé; Ginásio de Esportes; Semana 

do Índio.



061-17768 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças vestindo indumentária indígena, ao fundo, 

grupos de adultos em pé; Ginásio de Esportes; Semana 

do Índio.

061-17769 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em banco de cor branca; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17770 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé e duas crianças sentadas com 

vestimenta indígena; Ginásio de Esportes; Semana do 

Índio.

061-17771 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças dançando, vestindo indumentária indígena; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17772 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças sentadas, vestindo indumentária indígena, 

ao fundo, palco com pessoas tocando violão; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17773 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Duas crianças ajoelhadas, ao fundo cartaz em formato 

de coração com a inscrição "Bartira"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.



061-17774 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Duas 

crianças ajoelhadas diante de cartaz em formato de 

coração com a inscrição "Maria do Espírito Santo"; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17775 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; Duas 

crianças ajoelhadas, diante de cartaz em formato de 

coração com a inscrição "Paraguaçu"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17776 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Três 

meninos e três meninas com indumentária indígena em 

pé; Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17777 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na borda inferior esquerda; 

Menina vestindo indumentária indígena e menino 

segurando espingarda; Ginásio de Esportes; Semana do 

Índio.

061-17778 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na borda inferior direita; Menina 

vestindo indumentária indígena e menino segurando 

espingarda; Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17779 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três homens em pé, dois segurando enxadas, homem 

de camisa; Peça do grupo teatral Curumim "Índio: 

problema de branco"; Ginásio de Esportes; Semana do 

Índio.



061-17780 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três homens em pé, dois segurando enxadas, ao fundo 

grupo de pessoas em arquibancadas; Peça do grupo 

teatral Curumim "Índio: problema de branco"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17781 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Três 

homens em pé, dois segurando camisas; Peça do grupo 

teatral Curumim "Índio: problema de branco"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17782 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Dois 

homens agachados e um sentado; Peça do grupo teatral 

Curumim "Índio: problema de branco"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17783 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Dois 

homens em pé e um deitado; Peça do grupo teatral 

Curumim "Índio: problema de branco"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17784 fotografia Fotografia Colorida

otografia colorida, em bom bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças enfileiradas vestidas com indumentária 

indígena; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.



061-17785 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Menina em 

frente de menino vestidos com indumentária indígena; 

Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de Esportes; Semana 

do Índio.

061-17786 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças vestidas com indumentária indígena, 

ao fundo, reprodução de oca; Peça "Origem dos Bichos"; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17787 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Um 

menino e três meninas vestidos com indumentária 

indígena; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17788 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Um 

menino diante de duas meninas vestidos com 

indumentária indígena; Ao fundo grupo de pessoas em 

pé. Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de Esportes; 

Semana do Índio.

061-17789 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, três meninos e uma menina vestidos com 

indumentária indígena; Peça "Origem dos Bichos"; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17790 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direita; Ao 

centro, um menino e duas meninas vestidos com 

indumentária indígena; Peça "Origem dos Bichos"; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.



061-17791 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro, menino ajoelhado com os braços erguidos 

segurando plumagem, vestido com indumentária 

indígena; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17792 fotografia Fotografia Colorida [Pessoa com máscara zoomorfa]

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; Ao 

centro, pessoa usando máscara zoomorfa de ave na 

tonalidade verde; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17793 fotografia Fotografia Colorida [Pessoa com máscara zoomorfa]

Fotografia, colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita. Ao 

centro, pessoa usando máscara zoomorfa de ave na 

tonalidade laranja; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio no Museu Índia Vanuíre.

061-17794 fotografia Fotografia Colorida [Pessoa com máscara zoomorfa]

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; Ao 

centro, pessoa usando máscara zoomorfa; Peça 

"Origem dos Bichos"; Ginásio de Esportes; Semana do 

Índio.

061-17795 fotografia Fotografia Colorida [Pessoa com máscara zoomorfa]

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, pessoa usando máscara zoomorfa na tonalidade 

amarela; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17796 fotografia Fotografia Colorida [Pessoa com máscara zoomorfa]

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; Ao 

centro, pessoa usando máscara zoomorfa de coelho; 

Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de Esportes; Semana 

do Índio.



061-17797 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, menino de costas, vestindo indumentária 

indígena; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17798 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; Ao 

centro, pessoa usando indumentária zoomorfa na 

tonalidade verde; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17799 fotografia Fotografia Colorida [Figura com máscara zoomorfa]

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, pessoa usando máscara zoomorfa de ave na 

tonalidade preta; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17800 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior esquerdo; 

Menino com vestimenta indígena, em pé segurando 

duas hastes de bambu ao lado de tora de madeira; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17801 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Mulher 

em pé segurando batedor acima de pilão em madeira; 

Ginásio de Esportes; Semana do Índio.

061-17802 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Imagem de chama de fogo; Ginásio de Esportes; 

Semana do Índio.



061-17803 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Homem 

em pé com os braços erguidos, com pintura e vestindo 

indumentária indígena; Dramatização do Colégio 

Comercial Conselheiro Buarque de Macedo, A lenda do 

curumim, Semana do índio.

061-17804 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Homem 

deitado diante de mulher ajoelhada, vestindo 

indumentária indígena; Dramatização do Colégio 

Comercial Conselheiro Buarque de Macedo, A lenda do 

curumim, Semana do índio.

061-17805 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Homem 

deitado ao lado mulher ajoelhada, vestindo 

indumentária indígena ao redor grupo de pessoas 

vestindo indumentária indígena; Dramatização do 

Colégio Comercial Conselheiro Buarque de Macedo, A 

lenda do curumim, Semana do índio.

061-17806 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; Ao 

centro, dois meninos vestidos com indumentária 

indígena; Peça "Origem dos Bichos"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17807 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; No canto direito 

fanfarra, ao redor grupo de pessoas; Posto Indígena 

Vanuíre; Semana do Índio.



061-17808 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Dois homens enrolados em tecido branco; Peça do grupo 

teatral Curumim "Índio: problema de branco"; Ginásio de 

Esportes; Semana do Índio.

061-17809 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Imagem de interior de salão de esportes, ao fundo duas 

reproduções de ocas. Ginásio de Esportes; Semana do 

Índio .

061-17810 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Biombo em bambu com artefatos indígenas; Exposição 

realizada em lojas comerciais de Tupã pelas escolas; 

Semana do Índio.

061-17811 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Biombo em 

bambu com artefatos e cartazes indígenas; Exposição 

realizada em lojas comerciais de Tupã pelas escolas; 

Semana do Índio.

061-17812 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em auditório, ao fundo, três 

pessoas em pé atrás de mesa, ao centro, senhora com 

papel na mão; Semana do Índio no museu Índia 

Vanuíre.

061-17813 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas sentadas em auditório; Semana do Índio, 

museu Índia Vanuíre.



061-17814 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Grupo de 

pessoas sentadas em auditório, ao centro mulher 

sentada segurando microfone, atrás de mesa com 

projetor; Semana do Índio, museu Índia Vanuíre.

061-17815 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Grupo de 

pessoas sentadas em auditório, no canto esquerdo, D. 

Tamimi(gerente do Museu Índia Vanuíre) em pé 

vestindo roupa na tonalidade azul; Semana do Índio, 

museu Índia Vanuíre.

061-17816 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Duas mulheres 

e dois homens em pé; Semana do Índio, museu Índia 

Vanuíre.

061-17817 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Grupo de 

crianças sentadas no chão com vestimenta indígena em 

quadra de esportes; Semana do Índio.

061-17818 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Mulher em pé, 

vestida com indumentária indígena, segurando batedor, 

em cima de pilão; Semana do Índio.

061-17819 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; 

Imagem de chama de fogo; Semana do Índio.



061-17820 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Homem 

em pé, segurando haste em bambu verde, e outra haste 

com chama de fogo na extremidade, vestido com 

indumentária indígena; Semana do Índio.

061-17821 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Homem 

em pé, segurando haste em bambu verde em cima de 

vasilha redonda, e outra haste com chama de fogo na 

extremidade, vestido com indumentária indígena; 

Semana do Índio.

061-17822 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, homem deitado e mulher ajoelhada ao lado, 

dentro de círculo pintado no chão, ao redor grupo de 

pessoas vestidas com indumentária indígena; Semana 

do Índio.

061-17823 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, homem em pé com os braços erguidos vestido 

com indumentária indígena e pinturas na cor preta, atrás 

de mesa; Semana do Índio.

061-17824 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, grupo de pessoas vestidos com indumentária 

indígena sentados em círculo; Semana do Índio.



061-17825 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

fundo, grupo de pessoas vestidos com indumentária 

indígena sentados em círculo; Semana do Índio.

061-17826 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo nalateral inferior direita; Ao 

centro, grupo de pessoas vestidos com indumentária 

indígena perfilados; Semana do Índio.

061-17827 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo nalateral inferior direita; Ao 

centro, grupo de pessoas vestidos com indumentária 

indígena perfiladso em círculo; Semana do Índio.

061-17828 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Bbiombo em bambu com artefatos indígenas; Semana 

do Índio.

061-17829 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; Dez 

kombis estacionadas; Semana do Índio.

061-17830 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Ônibus estacionado em via pública, ao lado, grupo de 

pessoas reunidas; Semana do Índio.

061-17831 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças com os braços cruzados, vestidas com 

indumentária indígena perfilados; Semana do Índio.



061-17832 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Homem 

( prof. Ari Neves) em pé vestido com camisa xadrez nas 

cores vermelha e branca e jaqueta azul ao lado 

instrumento de percussão; Semana do Índio.

061-17833 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de crianças reunidas, algumas usando indumentária 

indígena ao lado de cerca; Semana do Índio.

061-17834 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças e adultos reunidos em campo aberto; 

Semana do Índio.

061-17835 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças e adultos reunidos ao centro bandeira 

hasteada; Semana do Índio.

061-17836 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças e adultos reunidos ao lado de fanfarra 

com roupas na cor vermelha e bandeira hasteada; 

Semana do Índio.

061-17837 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro mesa com bolo; Semana do Índio.

061-17838 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

fundo mesa com bolo, e grupo de pessoas reunidas; 

Semana do Índio.

061-17839 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral direita; Grupo de 

pessoas sentadas, no canto direito mesa com bolo; 

Semana do Índio.



061-17840 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com escrita; Fachada da 

casa Comercial Zamattaro na Avenida Tamoios tendo ao 

lado a 1ª casa construída em Tupã em 1929 de 

propriedade de Luiz de Souza Leão, fundador da cidade 

de Tupã. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Antiga casa de 

ferragem na avenida Tamoios - Casa Rasi- de 

propriedade do sr. Rasi".

061-17841 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; Três 

mulheres e um homem em pé diante de porta verde de 

edificação (Solar Luiz de Souza Leão); Semana do Índio.

061-17842 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; Três 

mulheres e um homem em pé diante de porta verde de 

edificação (Solar Luiz de Souza Leão); Semana do Índio.

061-17843 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo sobre imagem; Três mulheres e 

um homem em pé em frente a fachada de edificação 

(Solar Luiz de Souza Leão); Semana do Índio, Museu 

Índia Vanuíre.

061-17844 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Três mulheres e um homem em pé ao lado de tronco de 

árvore, no Solar Luiz de Souza Leão; Semana do Índio, 

Museu Índia Vanuíre.

061-17845 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo sobre imagem; Quatro mulheres 

e um homem em pé em frente a casa de madeira; 

Semana do Índio.



061-17846 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças vestidas com indumentária indígena; 

Semana do Índio.

061-17847 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo sobre imagem; Grupo de crianças 

reunidas em frente a edificação (prédio do Museu Índia 

Vanuíre); Ônibus em via pública; Semana do Índio, 

Museu Índia Vanuíre

061-17848 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo sobre imagem; Grupo de crianças 

reunidas em frente a edificação (Museu Índia Vanuíre); 

Ao lado de árvore em via pública; Semana do Índio, 

Museu Índia Vanuíre.

061-17849 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças vestidas com roupa branca e gravata 

vermelha em escadarias; (Igreja Matriz de São Pedro); 

Semana do Índio.

061-17850 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças vestidas com roupa branca e gravata 

vermelha em escadaria(Igreja Matriz de São Pedro- 

Tupã); Semana do Índio.

061-17851 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças perfiladas, vestidas com roupa branca 

e gravata vermelha, ao fundo árvores - Tupã; Semana 

do Índio.

061-17852 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de espaço com painéis expositivos, no canto 

direito manequim com roupa militar; Museu Índia 

Vanuíre.



061-17853 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de espaço com painéis expositivos, no canto 

direito manequim com roupa militar; Museu Índia 

Vanuíre. 

061-17854 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de espaço com painéis expositivos, no canto 

direito manequim com roupa militar, ao centro 

cerâmicas sobre suporte na cor preta; Museu Índia 

Vanuíre.

061-17855 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de espaço com painéis expositivos, ao centro 

cadeira na cor preta ao lado de almofada com figura de 

palhaço; Museu Índia Vanuíre.

061-17856 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista panorâmica de espaço com painéis expositivos; 

Museu Índia Vanuíre.

061-17857 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Peças em crochê nas cores branco e vermelho presas a 

suporte em metal; Museu Índia Vanuíre.

061-17858 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Peças em crochê nas cores bege e vermelho presas a 

suporte em metal ao lado de quadros, e cerâmicas sobre 

suporte na cor preto; Museu Índia Vanuíre.

061-17859 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Peças em crochê presas a painéis expositivos e 

cerâmicas sobre suporte na cor preta; Museu Índia 

Vanuíre.

061-17860 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Cartazes sobre painel expositivo; Museu Índia Vanuíre.



061-17861 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vitrine com cartazes e objetos variados, cartaz central 

com os dizeres "Revolução de 32"; Exposição do Soldado 

Constitucionalista em estabelicimentos comerciais de 

Tupã .

061-17862 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vitrine com dois cartazes e vasilhas em vidro sobre 

suporte; Exposição do Soldado Constitucionalista em 

estabelicimentos comerciais de Tupã .

061-17863 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista diagonal de vitrine contendo material expositivo 

com bota, bandeiras e cartazes; Exposição do Soldado 

Constitucionalista em estabelicimentos comerciais de 

Tupã .

061-17864 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Dois painéis com cartazes, sendo o primeiro com os 

dizeres "Veteranos de 32 MMDC", e livros sobre suporte 

na cor preta; Exposição do Soldado Constitucionalista em 

estabelicimentos comerciais de Tupã .

061-17865 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vitrine com munições, capacete, armas e ao fundo 

documentos textuais; Exposição do Soldado 

Constitucionalista em estabelicimentos comerciais de 

Tupã.

061-17866 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Painéis expositivos com cartazes em armação tubular; 

Exposição do Soldado Constitucionalista em 

estabelicimentos comerciais de Tupã.



061-17867 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Painéis expositivos com cartazes, sendo um trazendo os 

dizeres "Dia 23 de maio, dia do soldado 

constitucionalista"; Exposição do Soldado 

Constitucionalista em estabelicimentos comerciais de 

Tupã .

061-17868 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Conjunto de painéis expositivos com cartazes, a direita 

bandeira do estado de São Paulo; Exposição do Soldado 

Constitucionalista em estabelicimentos comerciais de 

Tupã.

061-17869 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de exposição, ao centro, uma roca.

061-17870 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto esquerdo; Imagem de caixa 

de madeira na cor azul (toca - discos) e na cor marrom 

(rádio).

061-17871 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto direito; Imagem de duas 

crianças ao lado de máquinas de costuras e ventilador.

061-17872 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de artesanato em exposição.

061-17873 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de artesanato em exposição.

061-17874 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de artesanato em exposição.

061-17875 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de três quadros em exposição.



061-17876 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de dois quadros em exposição.

061-17877 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto esquerdo; Imagem de um 

quadro, uma máquina de calcular e uma registradora.

061-17878 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto esquerdo; Imagem de 

quadros em exposição.

061-17879 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto esquerdo; Imagem de 

quadros em exposição.

061-17882 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco fachada de edificação; 

Vista Geral do prédio da FACAT - Faculdade de 

Administração e Ciências Contábeis de Tupã. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" FACAT - Faculdade de Ciências 

Contábeis e administração de Tupã, onde se vê o prédio 

com dois andadres hoje com 3 andares para abrigar 

outros cursos; Essa visão é da rua kaingangs enquanto 

outra é da rua cherentes".

061-17883 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia, em bom estado de conservação. Fachada de 

cinema; 2º Cine Tupã ou Cine Riviera; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Loja de materiais de construção e de 

projetos localizada na rua Brasil".



061-17884 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação. Fachada de edificação; Santa Casa de 

Misericórdia de Tupã. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Santa casa 

de misericórdia de Tupã, já com a construção total 

pronta para atendimento da região".

061-17885 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Fachada com escadaria, ao lado esquerdo 

árvores e banco de pedra; Prédio da primeira escola de 

Tupã, Escola Tradicional de Tupã E.E.P.G. Bartira, 

situada a praça da Bandeira, nº 900. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Vista do 1ºgrupo Escolar Bartira, construído 

dentro da praça da bandeira, onde durante muitos anos 

foi a escola de 1ºgrau em Tupã, sendo hoje ocupada 

com a D.E. de Tupã".

061-17886 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Portão de entrada de edificação.Vista 

parcial do Colégio Comercial e Escola Normal Artur 

Fernandes. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Escola de 

comércio Artur Fernandes em seu início tendo ainda ao 

lado uma residência em madeira".

061-17887 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de fachada de edificação; 

Faculdade de Direito da Alta Paulista de Tupã.

061-17888 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de fachada de edificação; Igreja 

Assembléia de Deus em Tupã.



061-17889 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano, à direita placa de 

sinalização sobre jardim; Ao fundo, imagem de fachada 

de edificação com automóvel; Companhia Paulista de 

estrada de Ferro de Tupã.

061-17890 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com rasuras na parte 

central superior da imagem; Vista de automóvel diante 

de edificação (posto de saúde de Tupã), situado a 

avenida Tapuias esquina com Mandaquaris, 1213. 

Pessoas em via pública.

061-17892 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com marca de carimbo no 

canto inferior direito; Imagem de edificação 

(Cooperativa Agricola Mista de Tupã); À frente grupo de 

pessoas, no lado direito parte frontal de automovel com 

a inscrição "ITAPUI", no lado esquerdo dois caminhoes 

em via pública.

061-17893 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com marca de carimbo no 

canto inferior direito; Grupo de pessoas diante de 

fachada de edificação com inscrito " Nosso Mercado". 

Inauguração do mercado em 15/8/48.

061-17894 histórico Troféu

Peça em metal, formato em cônico, fixado a base em 

plástico preto por parafuso; bojo com inscrição "TROFÉU 

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S.A.; II 

EXPOSIÇÃO AGRO PECUARIA INDUSTRIAL TUPÃ 1971", 

abaixo motivo fitomorfo"; provido de duas asas laterais 

vazadas.

061-17895 histórico Troféu

Peça em metal, formato em campanular, fixado a base 

em plástico preto por parafuso; bojo com inscrição "III 

EXAPIT SETEMBRO 1971"; provido de duas asas laterais 

vazadas curvas com volutas e adornos em alto relevo 

em posição vertical; provido tampa encimado.



061-17896 histórico Troféu

Peça em metal, formato em taça, fixado a base em 

plástico preto por parafuso; bojo com inscrição "III 

EXAPIT TUPÃ SETEMBRO 1972"; provido de duas asas 

laterais vazadas em posição vertical;

061-17897 histórico Troféu

Peça em metal, formato em taça, fixado a base em 

plástico preto por parafuso; bojo com inscrição "IIª 

EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E IND DE TUPÃ, TAÇA 

COREMA 07/09/71"; provido de duas asas laterais 

vazadas em posição vertical.

061-17898 histórico Troféu

Peça em metal, formato em taça, fixado a base em 

plástico preto por parafuso; bojo com inscrição "IIª 

EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E IND DE TUPÃ, TAÇA 

COREMA 07/09/71"; provido de duas asas laterais 

vazadas em posição vertical;

061-17899 histórico Troféu

Peça em metal, formato em taça, fixado a base em 

plástico preto por parafuso; bojo com inscrição "IIª 

EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E IND DE TUPÃ, TAÇA 

COREMA 07/09/71"; provido de duas asas laterais 

vazadas em posição vertical.

061-17900 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Álbum denominado " ÍNDIO DE 1979; HOMENAGEM A 

CUNHA BUENO; 16.07.82"; imagem de casal 

adentrando pórtico.

061-17901 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Álbum denominado " ÍNDIO DE 1979; HOMENAGEM A 

CUNHA BUENO; 16.07.82"; imagem de quatro homens 

em pé atrás de mesa com arranjo floral. 

061-17902 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Álbum denominado " ÍNDIO DE 1979; HOMENAGEM A 

CUNHA BUENO; 16.07.82"; imagem de homem ao 

microfone. 



061-17903 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Álbum denominado " ÍNDIO DE 1979; HOMENAGEM A 

CUNHA BUENO; 16.07.82"; à esquerda homem de 

paletó escuro sendo cumprimentado por homem de 

perfil vestindo paletó cinza.

061-17904 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Álbum denominado " ÍNDIO DE 1979; HOMENAGEM A 

CUNHA BUENO; 16.07.82"; imagem de homens se 

cumprimentando.

061-17905 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Álbum denominado " ÍNDIO DE 1979; HOMENAGEM A 

CUNHA BUENO; 16.07.82"; imagem de homens se 

abraçando.

061-17906 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Senhora 

de óculos e papel nas mãos (Nair Ghedini), ladeada por 

dois homens(Sr. Natal, com braços na frente e Dr Telmo) 

por ocasião das palestras da Semana do Índio 1982.

061-17907 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, desfocada, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Grupo de pessoas sentadas em auditorio ( 

Museu Índia Vanuíre); palestras da Semana do Índio 

1982.

061-17908 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Dois 

gravadores diante de homem (Índigena- sendo 

entrevistado); Semana do Índio 1982.



061-17909 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Duas 

senhoras de óculos( D.Candire e d. Nair Ghedini) e 

homem ao fundo no posto indígena; Semana do Índio 

1982.

061-17910 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de salão com mulheres e crianças indigenas sentadas 

batendo palmas, Semana do Índio 1982.

061-17911 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de bolo com inscrição"Dia do Índia"; Comemoração da 

Semana do Índio 1982.

061-17912 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de réplica de oca, ladeado por vegetação em quadra de 

esportes. À direita, cartaz com inscrito"Maria do Espírito 

Santo". Semana do Índio 1982.

061-17913 fotografia Fotografia Colorida Fotografia, colorida, Oca

061-17914 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano dois troncos com "mão de pilão apoiado, 

sendo o da esquerda um pilão; Ao fundo réplica de oca. 

Semana do índio em 1982.

061-17915 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista panorâmica de quadra e público presente durante 

a comemoração da semana do índio, 1982.



061-17916 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de pessoas com camiseta na cor branco , 

segurando pasta .Coral municipal no ginásio de esportes 

na festa do indio em 1982.

061-17917 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de quadra de esportes com réplica de oca de 

palha ao fundo; no lado esquerdo cartaz em forma de 

coração com a inscrição "BARTIRA". Semana do Índio 

em 1982.

061-17918 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, imagem de crianças sentadas ao chão, 

com vestimentas indígena diante de réplica de oca; Ao 

fundo vegetação e multidão. Semana do índio em 1982.

061-17919 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, grupo de 12 crianças sentadas ao chão, 

com vestimenta indígena diante de vegetação e réplica 

de oca; Ao fundo multidão. Comemoração da semana 

do índio em 1982.

061-17920 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; À 

esquerda, mulher em pé de perfil com vestimenta na cor 

verde; Ao chão, crianças com vestimenta indígena 

diante de réplica de oca com garoto em pé à porta. 

Semana do índio em 1982.

061-17921 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Sete meninas com vestimenta indígena, diante de dois 

adultos.

061-17922 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Cinco meninas sentadas, com vestimenta indígena, 

ladeada por menino com vestimenta indígena diante de 

entrada de réplica de oca. Semana do índio em 1982. 



061-17923 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, nove meninas sentadas diante de 

menino em entrada de réplica de oca, com vestimentas 

indígena; Semana do índio em 1982. 

061-17924 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três meninas sentadas diante de menino com 

vestimenta indígena em frente a réplica de oca. Semana 

do índio em 1982.

061-17925 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Crianças com vestimenta indígena,sentadas diante de 

réplica de oca em salão de esportes. Semana do índio 

em 1982.

061-17926 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Crianças sentadas com vestimenta indígena ; Ao centro, 

dois pedaços de madeira . Semana do índio em 1982.

061-17927 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três casais de crianças, meninos carregando armas de 

fogo e meninas com vestimenta indígena. Semana do 

índio em 1982.

061-17928 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

primeiro plano, ao centro, menino usando botas e 

menina com vestimenta indígena; Ao fundo multidão. 

Semana do índio em 1982.

061-17929 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Casal de 

crianças de mãos dadas e ajoelhado; menino com arma 

de fogo na mão esquerda e menina tcom vestimenta 

indígena, diante de cartaz em forma de coração com 

inscrição:" Maria do Espírito ..".



061-17930 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, três homens em quadra de esportes, 

dois ajoelhados e um sentado. Ao fundo, multidão.

061-17931 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três homens em pé em quadra de esportes, diante de 

crianças com vestimenta indígena .

061-17932 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, homem (Sr. Natal) deitado em quadra de 

esportes, a frente dois homens em pé; Ao fundo crianças 

sentadas com vestimenta indígena. Semana do Índio 

em 1982.

061-17933 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Pessoa deitada em quadra de esportes, coberto com 

tecido branco, dois homens próximos e ao fundo e à 

direita, 4 crianças sentadas, com vestimenta indígena.

061-17934 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de quatro crianças sentadas 

tocando violão no Conservatório Carlos Gomes.

061-17935 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Homem segurando microfone junto à boca ao 

lado de mesa com troféus; Uma apresentação do cantor 

José Pedro no Ginásio de Esportes Elias Knailes 

promoção Rádio Piratininga 1977.



061-17936 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

primeiro plano, painel com letreiros luminosos 

"Juventude Constitucionalista 1932"; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinguentenário da Revolução de 32.

061-17937 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, a esquerda, mulher em trajes escuros 

segurando bandeira do Brasil; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17938 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro homem em cadeira de 

rodas; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17939 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro homem ladeado por dois 

microfones; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.



061-17940 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas, ao centro, mulher usando botas; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17941 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas, a esquerda, homem militar usando 

capacete branco; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-17942 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas em campo com gramado, ao centro 

homem em roupas na cor azul; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17943 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas vestindo roupa branca, carregando bandeira do 

Estado de São Paulo, em campo; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.



061-17944 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas vestindo roupa branca ao redor de bandeira do 

Estado de São Paulo estirada no chão; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17945 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, homem vestindo blusa branca, rodeado por 

quatro microfones; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-17946 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro homem vestindo terno branco segurando papel e 

falando ao microfone sobre palco; Ao fundo à esquerda, 

3 bandeiras; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-17947 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro homem vestindo terno branco segurando papel e 

falando ao microfone; Festividades realizadas em Tupã, 

por ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.



061-17948 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro três homens, a direita, homem segurando papel e 

falando ao microfone, ao lado direito haste de madeira 

com holofote; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-17949 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Seis homens em pé, ladeados por dois microfones; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17950 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo; Ao centro, homem usando 

bolsa, com o braço erguido, a direita três homens 

tocando instrumentos musicais; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17951 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas reunidas sobre palco, ao centro, três 

bandeiras; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.

061-17952 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em arquibancada atrás de 

grade; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-17953 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

jovens em pé, usando roupa branca e faixa transversal 

verde e amarela; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-17954 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Campo 

com gramado, ao fundo, arquibancadas; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17955 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Banda 

marcial em campo com gramado, ao fundo, 

arquibancadas; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-17956 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas com instrumento musical nas mãos em 

campo gramado e ao fundo, multidão em 

arquibancadas; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.



061-17957 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas reunidas trazendo instrumento musicais e 

bandeiras em campo com gramado; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17958 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

homens carregando armas em campo com gramado; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17959 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

primeiro plano placa branca diante de grupo de homens 

vestindo indumentária militar, alguns carregando armas 

em campo com gramado; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.

061-17960 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

homens com instrumento musical nas mãosem campo 

com gramado Ao fundo multidão em arquibancadas; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-17961 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

panorâmica de campo com gramado, com grupo de 

pessoas reunidas e bandeira estendida no chão; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17962 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

panorâmica de campo com gramado, com grupo de 

pessoas reunidas e bandeiras; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17963 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

homens segurando armas, ao lado grupo de homens 

vestindo indumentária militar; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17964 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Homens 

perfilados com indumentária militar na cor verde; Banda 

marcial; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.



061-17965 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Banda 

marcial vestindo indumentária militar; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17966 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo estandarte de escola e bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17967 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo estandarte de escola e bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17968 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo faixa de escola e bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17969 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo estandarte, faixa e bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-17970 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo estandarte e bandeiras, no canto 

esquerdo mulher vestindo roupa vermelha; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17971 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo estandarte e três bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17972 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças trazendo estandartes e bandeiras, no 

canto direito, dois homens em pé de costas; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17973 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo instrumentos musicais e bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-17974 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo instrumentos musicais e bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17975 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças trazendo instrumentos musicais e bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17976 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças vestindo roupas brancas, trazendo estandartes 

e bandeiras ao lado crianças com indumentária de 

fanfarra; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.

061-17977 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças vestindo roupas brancas, trazendo 

bandeiras ; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.



061-17978 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças vestindo roupas brancas, trazendo bandeiras e 

estandarte circular de escola; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.

061-17979 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Dois 

meninos com boné na cor branco, trazendo estandarte 

circular de escola, ao fundo, grupo de crianças vestindo 

roupas brancas, trazendo bandeiras; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17980 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças vestindo roupas brancas, trazendo bandeiras e 

três estandartes; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-17981 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Estandarte de banda marcial; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.



061-17982 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas usando indumentária de fanfarra, trazendo três 

bandeiras; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.

061-17983 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

primeiro plano, grupo de pessoas usando indumentária 

de fanfarra, trazendo bandeiras e estandarte, ao fundo, 

grupo de pessoas em arquibancada; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17984 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiroplano, grupo de pessoas usando indumentária 

de fanfarra, com instrumento musicais em gramado; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17985 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

prilmeiro plano, no canto esquerdo, cinco pessoas 

sentadas de costas diante de grupo de pessoas usando 

indumentária de fanfarra, tocando em campo com 

gramado, Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.



061-17986 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

primeiro plano, no canto esquerdo, menina com casaco 

azul, grupo de pessoas usando indumentária de 

fanfarra, usando saia branca e segurando bandeiras; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17987 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas usando indumentária de fanfarra, com saia 

branca e segurando bandeiras; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17988 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

primeiro plano, no canto esquerdo criança com roupa 

branca e chapéu com detalhe em amarelo, diante de 

grupo de pessoas usando indumentária de fanfarra, 

usando saia branca e segurando bandeiras; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17989 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas usando indumentária de fanfarra, 

usando saia branca e segurando bandeiras em gramado; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-17990 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas usando indumentária de fanfarra, meninas 

usando saia branca e segurando bandeiras; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17991 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas usando indumentária de fanfarra, meninas 

usando saia branca e segurando bandeiras, meninos 

tocando instrumentos musicais; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17992 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

primeiro plano no canto direito, dois meninos levando 

bandeiras diante de grupo de pessoas usando 

indumentária de fanfarra e instrumento musicais; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-17993 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas enfileiradas, usando indumentária de fanfarra 

na cor amarelo, segurando bandeiras; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.



061-17994 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas, usando indumentária de fanfarra; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17995 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas, usando indumentária de fanfarra, trazendo 

estandarte; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-17996 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas, usando indumentária de fanfarra, trazendo 

estandarte a frente e bandeiras ao fundo; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17997 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas, usando indumentária de fanfarra na cor preto e 

branco, ao lado direito, arquibancada com grupo de 

pessoas sentadas; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.



061-17998 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas, usando indumentária de fanfarra na cor 

branca, a frente três estandartes; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-17999 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas, usando indumentária de fanfarra na cor 

vermelha, ao fundo bandeiras; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18000 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas, usando indumentária de fanfarra, trazendo 

bandeiras; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.

061-18001 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, grupo de pessoas, usando indumentária de 

fanfarra, trazendo bandeira do Brasil e armas; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-18002 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, grupo de pessoas, usando indumentária de 

fanfarra, trazendo bandeiras e armas; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18003 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, grupo de pessoas, usando indumentária de 

fanfarra, trazendo bandeiras , ao lado de bandeira 

estendida no chão; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18004 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro menino, ladeado por dois homens em pé; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sr.Pio de Almeida condecorando 

com medalha alunos presentes a Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenario da Revolução de 32."

061-18005 fotografia Fotografia Colorida 

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Homem 

em pé, recebendo embrulho de mulher; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Sr.Pio de Almeida, também sendo 

homenageado no dia 9 de julho diante do sr.Wellem 

Rezende durante a Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32".



061-18006 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem sentado, segurando embrulho, ladeado por 

homens e menino em pé; Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Sr.João Arantes recebendo das mãos de alunos um 

mimo como ex-combatente da Revolução de 32, 

ladeado por sr.Américo Féfim, sr.Sebastião Veríssimo de 

Oliveira, sr.Ulisses Vieira, esposa de sr. João Arantes, 

em festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32".

061-18007 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem sentado em cadeira de rodas, com braço 

esticado diante de menina; Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Sr.João Arantes constitucionalista da Revolução de 32 

homenageando aluna premiada com a melhor carta 

sobre a revolução, na festividades realizada em Tupã, 

por ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32".



061-18008 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Homem 

em pé segurando embrulho, perfilado com a mão sobre 

ombro de menina em pé; Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Sr.Gentil Nogueira, ex-combatebte da Revolução de 32, 

recebendo a homenagem da juventude Tupaense por 

ocasião do Cinquentenário da Revolução;A jovem 

Patrícia Maria Arruda, do 1º série da E.E.P.S.G.Joaquim 

Abarca, escola de Tupã, recebendo das mãos do ex-

combatente a medalha prêmio de melhor carta sobre a 

Revolução de 32, na festividades realizadas em Tupã, 

por ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32".

061-18009 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, homem em pé, recebendo embrulho de jovem, 

no canto esquerdo, mulher em pé ; Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" O jovem Marcelo Gama, estudante da 7ªsérie 

da E.E.P.S.G.Joaquim Abarca, entregando o prêmio ao 

ex-combatebte Gentil Nogueira; e recebeu das mãos 

dele a medalha prêmio pela melhor carta sobre a 

Revolução de 32, durante a festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32".



061-18010 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, mulher em pé, recebendo embrulho de jovem; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sra.Idalina Ribeiro de Barros 

recebendo homenagem aos ex-combatentes em nome 

de seu pai Julio Ribeiro de Barros, ladeada Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18011 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Homem 

em pé segurando embrulho, com a mão sobre ombro de 

menina em pé com laço sobre a cabeça; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Dr.Manoel Marques de Oliveira, ex-

combatente da Rev.de 32, recebendo das mãos da 

jovem Patrícia Maria Arruda, o prêmio como participante 

da Revolução, por ocasião das festividades realizadas 

em Tupã, das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32".

061-18012 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Homem 

em pé, recebendo embrulho de mulher vestindo roupa 

branca; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.



061-18013 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, homem em pé vestindo casaco preto,segurando 

embrulho, recebendo cumprimentos de mulher vestindo 

blusa branca; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18014 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, homem em pé vestindo terno na cor escura, 

segurando embrulho, recebendo cumprimentos de 

mulher; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.

061-18015 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, homem em pé, de óculos, segurando embrulho, 

recebendo cumprimentos de mulher, a esquerda, 

homem segurando embrulho; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18016 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, mulher e homem em pé, segurando embrulho, 

ao fundo cinco pessoas em pé; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.



061-18017 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, homem em pé, vestindo terno, e jovem, 

segurando embrulho, no canto direito, homem sentado; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18018 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; Ao 

centro, homem e menina se cumprimentando, ladeado 

por homem e mulher em pé; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.

061-18019 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Painel, 

com letreiros luminosos inscrito"Juventude 

Constitucionalista 1932"; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.

061-18020 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,, Fotografia colorida,em bom estado 

de conservação, com marca de carimbo na lateral 

inferior direita; Painel, com letreiros luminosos 

inscrito"Juventude Constitucionalista 1932"; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenario da Revolução de 32.

061-18021 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

fundo, painel com letreiros luminosos; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.



061-18022 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, trave de campo de futebol, ao fundo 

clarão de fogos de artifícios; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.

061-18023 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, trave de campo de futebol, ao fundo 

muro escrito "Bosch" na cor vermelho; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18024 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, canto esquerdo, clarão de fogos de 

artifício; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.

061-18025 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Painel, 

com letreiros luminosos; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.

061-18026 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Painel, 

com letreiros luminosos, ao fundo trave de futebol; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-18027 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Cena 

noturna, trave de campo de futebol, ao fundo, clarão de 

fogos de artifício; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18028 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Cena 

noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18029 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Cena 

noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18030 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Cena 

noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18031 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.



061-18032 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18033 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18034 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18035 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18036 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Cena noturna, clarão de fogos de artifício; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18037 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Homem em pé, segurando papel e microfone, ao fundo 

cortina vermelha ; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.



061-18038 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em cadeira, na primeira 

fileira, três mulheres e dois homens; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18039 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de jovens, sete sentados e treze em pé, em palco 

com fundo vermelho; Festividades realizadas em Tupã, 

por ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18040 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Duas mulheres em pé, usando óculos escuros, ao redor, 

pessoas sentadas em auditório; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18041 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de três mulheres e um homem perfiladosdiante 

de pano na cor vermelho; Ao centro mulher segurando 

troféu; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18042 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de nove meninas em pé, recebendo cumprimentos de 

pessoas sentadas em cadeira, ao fundo bandeira do 

Brasil; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-18043 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas sentadas em cadeiras de auditório, na primeira 

fileira, quatro mulheres vestindo camiseta branca; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18044 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas sentadas em cadeiras de auditório, no canto 

esquerdo, menina com vários cadernos sobre as pernas; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18045 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé, sobre palco, usando roupas 

vermelhas e azuis; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18046 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, menina em pé sobre suporte prateado, e 

segurando reprodução de espada, ao fundo três pessoas 

vestindo blusas vermelhas; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.



061-18047 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, menina em pé, ao fundo duas meninas com 

capas brancas, ao fundo, tecido vermelho; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18048 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Dez meninas em pé, sobre palco, segurando papel com 

listras; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18049 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Dez meninas em pé, sobre palco, segurando papel com 

listras, ao fundo e à esquerda, menino tocando violão; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18050 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Dez 

meninas ajoelhadas sobre palco, segurando papel com 

listras, ao fundo e à esquerda, menino tocando violão; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-18051 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Quatro 

pessoas perfilados em pé, com os braços erguidos, 

segurando papel; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18052 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Quatro 

pessoas em pé, com os braços erguidos, segurando 

papel , ao fundo três pedestais; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18053 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Três 

pessoas em pé, com os braços erguidos, segurando 

papel , a direita menino em pé; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18054 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Oito 

pessoas em pé, segurando pastas pretas, sobre palco; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-18055 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Oito 

pessoas em pé, segurando pastas pretas, sobre palco; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18056 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Duas 

pessoas ajoelhadas e duas pessoas deitadas em palco, 

em primeiro plano seis cabeças; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18057 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Quatro 

homens em pé, em frente a suporte com papel; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18058 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, segurando papel com listras vermelha e 

preto, sobre palco; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18059 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, segurando papel com listras vermelha e 

preto, sobre palco; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.



061-18060 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, segurando pasta preta, sobre palco e 

grupo de pessoas sentadas em auditório; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18061 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, segurando pasta preta, sobre palco e 

grupo de pessoas sentadas em auditório; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18062 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, segurando pasta preta, sobre palco e 

grupo de pessoas sentadas em auditório; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18063 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, sobre palco, a direita, criança segurando 

bandeira do Estado de São Paulo, e grupo de pessoas 

sentadas em auditório; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.



061-18064 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, sobre palco, a direita, rapaz com 

vestimenta militar na cor verde, segurando instrumento 

musical diante de grupo de pessoas sentadas em 

auditório; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião 

das comemorações do cinquentenário da Revolução de 

32.

061-18065 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, sobre palco, três pessoas com os braços 

erguidos, e grupo de pessoas sentadas em auditório; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18066 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé, sobre palco, quatro pessoas 

deitadas, e grupo de pessoas sentadas em auditório; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18067 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, sobre palco, quatro pessoas deitadas, e 

grupo de pessoas sentadas em auditório; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.



061-18068 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, sobre palco, quatro pessoas deitadas, e 

grupo de pessoas sentadas em auditório; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18069 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças sentadas em cadeiras de auditório; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18070 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças sentadas em cadeiras de auditório, segurando 

livros vermelhos; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18071 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marcas de carimbo no canto inferior direito; Grupo 

de pessoas em pé, sobre arquibancada, segurando 

pastas pretas e mulher em pé, com os braços erguidos; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.



061-18072 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, sobre palco, segurando pastas 

vermelhas; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18073 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, sobre palco, segurando pastas; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18074 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, ao centro três pessoas em pé, vestindo 

indumentária militar verde e segurando duas bandeiras, 

sobre palco; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18075 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, ao centro três pessoas em pé, vestindo 

indumentária militar verde e segurando duas bandeiras, 

sobre palco; Festividades realizadas em Tupã, por 

ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.



061-18076 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé, a esquerda, três pessoas em 

pé, vestindo indumentária militar verde e segurando 

bandeira, sobre palco; Festividades realizadas em Tupã, 

por ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18077 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, a esquerda, três pessoas em pé, 

vestindo indumentária militar verde e segurando 

bandeira, sobre palco; Festividades realizadas em Tupã, 

por ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18078 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé, a esquerda, três pessoas em 

pé, vestindo indumentária militar verde e segurando 

bandeira, sobre palco; Festividades realizadas em Tupã, 

por ocasião das comemorações do cinquentenário da 

Revolução de 32.

061-18079 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé, a esquerda, três pessoas em 

pé, vestindo indumentária militar verde e segurando 

duas bandeiras, sobre palco; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.



061-18080 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé, a esquerda, três pessoas em 

pé, vestindo indumentária militar verde e segurando 

duas bandeiras, sobre palco; Festividades realizadas em 

Tupã, por ocasião das comemorações do cinquentenário 

da Revolução de 32.

061-18081 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas em pé, segurando pastas pretas, sobre 

palco; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18082 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas em pé, segurando pastas pretas, sobre 

palco; Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18083 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas em pé, segurando papéis, a esquerda 

menino sentado segurando violão; Festividades 

realizadas em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.



061-18084 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas em pé, segurando papéis, a esquerda 

menino sentado tocando violão; Festividades realizadas 

em Tupã, por ocasião das comemorações do 

cinquentenário da Revolução de 32.

061-18085 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Grupo 

de pessoas em pé em campo com gramado; 

Festividades realizadas em Tupã, por ocasião das 

comemorações do cinquentenário da Revolução de 32.

061-18086 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Painéis 

expositivos com cartazes, varais com bandeira de festa 

junina, ao fundo imagem sacra masculina; Museu Índia 

Vanuíre.

061-18087 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Painéis 

expositivos com cartazes, varais com bandeira de festa 

junina, ao fundo imagem sacra masculina; Museu Índia 

Vanuíre.

061-18088 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Painéis 

expositivos com cartazes, varais com bandeira de festa 

junina, ao fundo imagem sacra masculina; Museu Índia 

Vanuíre.

061-18089 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Painéis expositivos com cartazes, varais com bandeira 

de festa junina, ao fundo imagem sacra masculina; 

Museu Índia Vanuíre.



061-18090 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Três 

painéis expositivos, com cartazes e uma camiseta regata 

amarela; Museu Índia Vanuíre, Exposição Museu na 

Copa.

061-18091 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, dois painéis expositivos, com camiseta; 

Museu Índia Vanuíre, Exposição Museu na Copa.

061-18092 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Três 

painéis expositivos, com cartazes e uma camiseta regata 

amarela e suporte sobre chão na cor preta; Museu Índia 

Vanuíre, Exposição Museu na Copa.

061-18093 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Painel expositivo, 

com cartaz e suporte sobre chão na cor preta; Museu 

Índia Vanuíre, Exposição Museu na Copa.

061-18094 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Espaço com painéis 

expositivos, coberto por tecido com estampa da 

bandeira de São Paulo ao lado, manequim usando roupa 

militar; Museu Índia Vanuíre, Exposição Museu presente 

no 9 de Julho.



061-18095 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Espaço com painéis 

expositivos e tecido branco sobre cadeira; Museu Índia 

Vanuíre, Exposição do Folclore.

061-18096 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, dois painéis expositivos e esculturas sobre 

suporte na cor preta; Museu Índia Vanuíre, Exposição do 

Folclore.

061-18097 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Espaço com painéis 

expositivos e tecido branco sobre cadeira, no canto 

direito três bonecas sobre suporte na cor preta; Museu 

Índia Vanuíre, Exposição do Folclore.

061-18098 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Livros e cartazes 

presos a varais sobre parede; Museu Índia Vanuíre, 

Exposição do Folclore.

061-18099 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Indumentária típica 

de festa Junina presas a painéis expositivos; Museu 

Índia Vanuíre, Exposição do Folclore.



061-18100 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Vista Panorâmica 

de espaço expositivo, ao centro tecido sobre cadeira; 

Museu Índia Vanuíre, Exposição do Folclore.

061-18101 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; À esquerda, lobo 

taxidermizado, ao fundo rede e gaiola; Museu Índia 

Vanuíre, Exposição do Folclore.

061-18102 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Painéis expositivos 

com chapéus, bolsas e instrumentos musicais; Museu 

Índia Vanuíre, Exposição do Folclore.

061-18103 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Painéis expositivos 

com cartazes, ao fundo, indumentária militar; Museu 

Índia Vanuíre, Exposição do Folclore.

061-18104 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direita; Painéis expositivos 

com cartazes, ao fundo, indumentária militar em 

primeiro plano,manequim com indumentária militar; 

Museu Índia Vanuíre, Exposição do Folclore.



061-18105 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo na lateral inferior direita; Ao 

centro, grupo de pessoas em pé, a sombra de bandeira 

do Estado de São Paulo.

061-18106 documento textual Memorial reivindicatório

Memorial reivindicatório de uma Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária para a região da Alta 

Paulista, Alta Sorocabana e Noroeste (a ser instalada em 

Tupã) - Documento em papel, com capa na cor bege, 08 

páginas.

061-18107 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Ilustração em papel, colorida, imagem da avenida 

Tamoios com automóveis, árvores e pessoas.

061-18110 documento textual Ata Clube Marajoara Primeiro livro de ata do Clube Marajoara

061-18111 equipamento industrializado Relógio despertador

Relógio marca G.B, sendo a campainha e suporte em 

bronze, e campanhinhas em formato de sino. Segundo 

Livro Tombo: "Relógio antigo com 80 anos de uso, marca 

G.B., sendo a campanhia e suporte em bronze, a caixa 

encontra-se inutilizada, só funcionando as campanhias, 

que são em formato de sinos".

061-18112 uso doméstico Panela

Caçarola em metal, base plana circular, laterais altas, 

cabo cilíndrico, provido de tampa em ágate na 

tonalidade cinza com pega vazado.

061-18113 equipamento industrializado Rádio

Rádio em caixa de madeira, alto falante na lateral 

esquerda, provido de 4 válvulas e visor. Parte traseira 

aberta possibilitando a visualização de sua estrutura 

interna.



061-18114 outros Arca com terra

Caixa em madeira forrada em couro marrom, decorada 

por motivos geometricos, base plana retangular, tampa 

convexa decorada por motivos circulares, ao centro 

elemento floral, tampa fixada à caixa por dobradiças, 

com dois fechos frontais; No interior saco plástico 

contendo terra do local da antiga Igreja do Colégio onde 

São Paulo nasceu e onde foram sepultados os seus 

primeiros povoadores.

061-18115 Revolução 32 Par de perneiras militar

Par de perneiras em couro marrom, com costura de linha 

de algodão, feche de encaixe em metal e fivela em 

metal.

061-18117 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo, com suporte em papel, imagem de índio Cinta 

larga com cocar,colar e brinco

061-18118 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo , com suporte em papel, imagem de grupo de 

índios dançando, ao fundo malocas.

061-18119 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo, com suporte em papel, imagem de dois homens 

indígenas com flautas e uma mulher ao fundo.

061-18120 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de homem 

indígena com lago ao fundo.

061-18121 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo, com suporte em papel, imagem de índios 

lutando huka-huka, ao fundo grupo de índios.

061-18122 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo, com suporte em papel, imagem de mulher 

indígena com maloca ao fundo.

061-18124 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo, com suporte em papel, imagem de grupo de 

homens e três troncos decorados para a festa dos 

mortos, Kuarup.

061-18126 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de grupo de 

índios em fila, com maloca ao fundo.

061-18127 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de homem 

indígena com cabeça pintada na cor vermelha.



061-18129 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de homem 

indígena com mãos sobre tronco do Kuarup, ao fundo 

maloca.

061-18130 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de grupo 

indígena sentado, alguns em pé, ao fundo troncos do 

Kuarup.

061-18131 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de dois casais 

indígena dançado e dois homens tocando flauta.

061-18132 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de quatro 

homens indígenas carregando tronco e três homens 

indígenas observando.

061-18133 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de homem e 

garoto sobre canoa, em rio.

061-18134 fotografia Cromo Parque Nacional do Xingu

Cromo com suporte em papel, imagem de troncos a 

beira do rio, e homem ao fundo.

061-18135 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de crianças indígenas.

061-18136 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de 2 mulheres indígenas e 1 criança.

061-18137 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem sentado.

061-18138 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem, mulher e cesto.

061-18139 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de 3 homens.

061-18140 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de índios caminhando.

061-18141 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de índios com arco e flecha e homem 

com faca.

061-18142 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de dois homens conversando.



061-18143 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem abraçando criança.

061-18144 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homens caminhando com arcos e 

flechas.

061-18145 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem, mulher e cesto.

061-18146 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de mulheres e crianças.

061-18147 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem banhando criança.

061-18148 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem (Apoena Meireles - 

Indigenista da FUNAI) e criança sentados.

061-18149 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homens caminhando.

061-18150 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem agachado e mulher sentada.

061-18151 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homens, sendo um deles Apoena 

Meireles - Indigenista da FUNAI, e criança.

061-18152 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo com suporte em papel, imagem de homem 

aplicando injeção em outro homem.

061-18153 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de três crianças em balanço.

061-18154 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo com suporte em papel, imagem de jovem do 

sexo masculino sentado.

061-18155 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo com suporte em papel, imagem de homem com 

camisa na cor rosa e óculos escuro.

061-18156 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo com suporte em papel, imagem de homem de 

braços cruzados.



061-18157 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de dois meninos em pé, um usando camisa na 

cor roxa.

061-18158 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de mulher, duas crianças e um cesto 

cargueiro.

061-18159 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de sete pessoas, ao centro homem com boné 

vermelho e azul.

061-18160 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de criança com capacete de escafandro.

061-18161 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo com suporte em papel, imagem de menino em 

pé usando colar.

061-18162 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de dois homens segurando vassoura.

061-18163 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de menino com as duas mãos a altura da boca.

061-18164 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de menino usando boné nas cores branco, 

verde e vermelho, com o símbolo do clube de futebol 

Portuguesa de Desportos, do estado de São Paulo.

061-18165 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de homem, animal e barracas ao fundo.

061-18166 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de dois homens, um com chapéu, camisa 

branca e haste de madeira na mão, outro com camisa 

azul.



061-18167 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem com camisa branca, chapéu 

de palha, trazendo a mão caneca, derramando algo 

sobre um homem indígena nu.

061-18168 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de dois homens sentados em tronco.

061-18169 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de menino de costas, segurando semente.

061-18170 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de floresta.

061-18171 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de dois meninos e homem usando 

chapéu, próximo à enxada.

061-18172 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de menino estrábico, com adorno labial e 

colares.

061-18173 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de três homens, sendo o central vestido com 

camisa cinza.

061-18174 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de homem com arco e adorno auricular, ao 

fundo rio e floresta.

061-18175 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de mulher nua, com pintura corporal, 

adorno labial e colares.

061-18176 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de três garotos dentro de rio, sendo o central 

com capacete de escafandro sobre a cabeça.



061-18177 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de grupo de pessoas, em primeiro homem há 

homem de camisa cinza e menino segurando macaco.

061-18178 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Ektachrome Transparency, com suporte em 

papel, imagem de homem com arco e flecha.

061-18179 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo com suporte em papel, imagem de dois homens 

e uma criança, sendo que um dos homens traz a mão 

uma xícara azul.

061-18180 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de homem com barba abraçando menino 

usando chapéu.

061-18181 fotografia Cromo Índios Suruís e Cintas Largas

Cromo Kodachrome Diapositiv, com suporte em papel, 

imagem de menino com ambas as mão apoiada sobre 

capacete de escafandro, a beira de rio.

061-18217 armamentos e munição Projétil

Projetil, em metal dourado, curto, ponta cônica na cor 

prateado, com um pino na extremidade inferior ; Usado 

em revolver Espanhol.

061-18218 armamentos e munição Projétil

Projetil, em metal dourado, curto, ponta cônica 

prateada, na extremidade inferior um pino; Usado em 

revolver Espanhol.

061-18220 armamentos e munição Projétil

Projetil, em metal dourado, curto, ponta cônica 

prateada, na extremidade inferior um pino;Usado em 

revolver Espanhol.

061-18221 armamentos e munição Projétil

Projetil, em metal dourado, curto, ponta cônica 

prateada, na extremidade inferior um pino; Usado para 

revolver Espanhol.

061-18222 armamentos e munição Projétil

Projetil, em metal dourado, curto, ponta cônica 

prateada, na extremidade inferior um pino; Usado em 

revolver Espanhol

061-18223 armamentos e munição Projétil

Projetil, em metal dourado, curto, ponta cônica 

prateada, na extremidade inferior um pino; Usado em 

revolver Espanhol.



061-18225 armamentos e munição Cápsula de projétil Cartucho de projetil de revolver, sem ponta, oco.

061-18226 armamentos e munição Cápsula de projétil Cartucho de projetil de revolver, sem ponta e oco.

061-18227 armamentos e munição Projétil

Projetil de revolver 32, em metal dourado, ponta 

abaloada em metal prateado.

061-18228 armamentos e munição Projétil

Projetil de revolver 32, em metal dourado, ponta 

abaloada em metal prateado.

061-18229 armamentos e munição Projétil

Projetil de garrucha nº7, em metal dourado, ponta 

abaloada em metal prateado.

061-18230 armamentos e munição Projétil

Projetil de garrucha nº7, em metal dourado, ponta 

abaloada em metal prateado.

061-18231 armamentos e munição Projétil

Projetil de Floubert, em metal dourado, ponta abaloada 

na tonalidade branca cinza.

061-18232 armamentos e munição Projétil

Projetil de Floubert, em metal dourado, ponta abaloada 

na tonalidade branca cinza.

061-18237 equipamento industrializado Relógio de parede

Relógio em caixa de madeira, a corda, marca 

JUNGHANS, formato octogonal, parte frontal circular, 

com vidro. Marcação horária dupla, de 1 a 12, e de 13 a 

24; provido de dois ponteiros em metal.

061-18239 etnográfico Cerâmica Waurá

Panela gameliforme em cerâmica, tonalidade vermelha, 

base em pedestal circular, borda extrovertida com 

decoração incisa em motivo de espinha de peixe. Face 

interior na tonalidade preta.

061-18240 etnográfico

Enfeite Artesanal (Suporte de cabaça) 

Kuikuro - Alto Xingu

Suporte em forma de ampulheta feito de roletes de 

taquara, com fibra vegetal trançada na parte superior e 

inferior, fios de algodão com motivos geométricos em 

preto ao centro.

061-18241 etnográfico Rede de dormir Xerente

Leito balouçante em cordel entrelaçado de fibra vegetal 

em trançado vazado, extremidades finalizadas em alças 

unidas entre si por envoltório de cordel de fibra 

entrelaçado.



061-18243 etnográfico

Cesto-cargueiro Ciorens ou Chiquitanos 

(Bolívia) 

Cesto-cargueiro bolsiforme trançado em fibra de 

cragoatá, com pintura nas cores preta e vermelho, 

extremidades com alça em cordel de fibra e 

empunhadura em faixa trançada de fibra. "Sacola com 

alça resistente ou saco-cargueiro. Tecida com fios de 

caraguatá, usada para transportar criançasa às costas do 

portador, provavelmente mulher, adaptando-se a alça à 

testa" (Sônia Dorta). 

061-18244 etnográfico Lança de Madeira Kaigang

Lança losangular espatulada em madeira com 

empunhadura revestida por trançado em fibra vegetal 

em motivos geométricos, nas cores natural e marrom 

escura, plumária branca e amarela na extremidade distal 

do trançado.

061-18245 cultura popular Carro de boi aguadeiro em miniatura

Carro de boi em madeira, base retangular recortada 

encimada por figura de boi puxando carro provido de 

duas rodas e base retangular recortada, com dois 

suportes segurando barril e figura masculina de chapéu.

061-18251 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

vermelho, branco, azul, amarelo;" Escola de Samba 

Carioca".

061-18252 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, azul, verde, amarelo, preto;" 

Emissora da Família Tupãense, Rádio Piratrininga, 

10.02.1962".

061-18253 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

vermelho, branco, azul;" Santa Casa de Misericordia 

Tupã Banco de sangue".

061-18254 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, vermelho, preto; Provido de haste em metal e 

alça em tecido;" 1º Festa do Café".



061-18255 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores branco, 

verde, vermelho, preto; Provido de haste em metal e 

alça em tecido; 1º Festa do Café.

061-18256 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato de bandeirola, nas cores 

verde, amarelo, roxo, branco; Provido de haste em 

metal e alça em tecido; "Colégio Internacional de 

Cirurgiões".

061-18257 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

amarelo, laranja, vermelho; Provido de haste em metal 

e alça em tecido;" 21º Aniversário de Coop. Agrícola 

Mista de Tupã".

061-18258 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores azul, 

branca, vermelho, amarelo e verde; Provido de haste 

em metal; "Comissão Municipal de Esportes".

061-18259 indumentária Bolsa

Bolsa em couro, na tonalidade marrom, com elementos 

decoraticos recortados com fita tecido na cor branca, 

formando figuras geométricas, bordas em tecido na 

tonalidade branca, base plana circular com alça e fecho 

de franzir com fios em couro.

061-18260 etnográfico Sacola

Bolsa em fibra vegetal com base-dupla em aro circular, 

aro central, costura com fibra vegetal, alça dupla de 

mesmo material, detalhes em material plástico nas 

cores azul e verde.

061-18261 etnográfico Bolsa Artesanato

Bolsa vazada de arame em linhas verticais e horizontais, 

revestido por contas brancas, alça dupla com arame 

retorcido.

061-18262 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marechal Deodoro da Fonseca - Cruzeiro.



061-18263 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com 

efígie da Pricesa Isabel - Cruzeiros.

061-18264 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18265 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18266 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18267 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18268 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18269 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18270 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18271 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18272 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.



061-18273 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18274 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgado ao meio, 

colado com fita adesiva branca e marcas de dobras; 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie do 

Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18275 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgo e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18276 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18277 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos, manchas e 

marcas de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18278 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18279 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18280 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18281 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.



061-18282 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, escrita no verso e 

marcas de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18283 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18284 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18285 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18286 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18287 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no verso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18288 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, perda de papel e 

rasgos; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18289 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18290 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.



061-18291 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos, perda de 

papel e marcas de dobras; Reverso com valor de 2 

cruzeiros; anverso com efígie do Duque de Caxias - 

Cruzeiro.

061-18292 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com 

efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18293 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com 

efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18294 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com 

efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18295 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com 

efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18296 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, perda de papel e 

marcas de dobras; Reverso com valor de 2 cruzeiros; 

anverso com efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18297 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com 

efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18298 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com 

efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18299 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, rasgos, perda de 

papel e marcas de dobras; Reverso com valor de 2 

cruzeiros; anverso com efígie do Duque de Caxias - 

Cruzeiro.

061-18300 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento,rasgos, marca de 

material aderido e marcas de dobras; Reverso com valor 

de 10 cruzeiros; anverso com efígie do Getulio Vargas - 

Cruzeiro.



061-18301 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com 

efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-18302 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marechal Deodoro da Fonseca - Cruzeiro.

061-18303 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marques de Tamandaré - Cruzeiro.

061-18304 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, borda deformada, 

rasgos e marcas de dobras; Reverso com valor de 1 

cruzeiros; anverso com efígie do Marques de 

Tamandaré - Cruzeiro.

061-18305 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marques de Tamandaré - Cruzeiro.

061-18306 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marques de Tamandaré. - Cruzeiro.

061-18307 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marques de Tamandaré - Cruzeiro.

061-18308 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas e marcas 

de dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso 

com efígie do Marques de Tamandaré - Cruzeiro.

061-18309 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marques de Tamandaré - Cruzeiro.

061-18310 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso com 

efígie do Marques de Tamandaré - Cruzeiro.



061-18311 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso; Reverso com valor de 1 cruzeiros; 

anverso com efígie do Marques de Tamandaré - 

Cruzeiro.

061-18312 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso; Reverso com valor de 1 cruzeiros; 

anverso com efígie do Marques de Tamandaré - 

Cruzeiro.

061-18313 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de 

dobras; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com 

efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18314 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra; 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com efígie 

do Marechal Deodoro da Fonseca - Cruzeiro.

061-18315 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

escrita no anverso e reverso; Reverso com valor de 1 

cruzeiros; anverso com efígie do Marques de 

Tamandaré - Cruzeiro.

061-18316 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

manchas, rasgos e escrita no reverso; Reverso com valor 

de 1 mil réis; anverso com efígie de criança - Réis.

061-18317 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, escrita no reverso 

e marcas de dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; 

anverso com efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-18318 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, escrita no reverso 

e marcas de dobras; Reverso com valor de 20 cruzeiros; 

anverso com efígie do Marechal Deodoro da Fonseca - 

Cruzeiro.



061-18319 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, escrita no reverso 

e marcas de dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; 

anverso com efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-18320 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, escrita no reverso 

e marcas de dobras; Reverso com valor de 10 cruzeiros; 

anverso com efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-18321 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, escrita 

no reverso e marcas de dobras; Reverso com valor de 10 

cruzeiros; anverso com efígie do Getulio Vargas - 

Cruzeiro.

061-18322 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no 

reverso; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso 

com efígie do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-18323 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no reverso 

; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie 

do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18324 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no reverso 

; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie 

do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18325 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no reverso 

; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie 

do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18326 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas e escrita 

no reverso ; Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.



061-18327 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco. - Cruzeiro.

061-18328 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

escrita no anverso e reverso; Reverso com valor de 5 

cruzeiros; anverso com efígie do Barão do Rio Branco - 

Cruzeiro.

061-18329 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-18330 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras, 

escrita no anverso e reverso; Reverso com valor de 2 

cruzeiros; anverso com efígie do Duque de Caxias - 

Cruzeiro.

061-18331 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no reverso 

; Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com efígie 

do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18332 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, perda 

de papel, marcas de dobras e escrita no reverso ; 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com efígie do 

Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-18333 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no 

anverso e reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiros; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiro.

061-18334 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, escrita no anverso 

e reverso ; Reverso om valor de 1 cruzeiros; anverso 

com efígie do Marquês de Tamandaré - Cruzeiro.



061-18335 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiros; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiro.

061-18336 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiros; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiro.

061-18337 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

, escrita no reverso e anverso; Reverso com valor de 1 

cruzeiros; anverso com efígie do Marquês de 

Tamandaré - Cruzeiro.

061-18338 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

, escrita no reverso e anverso; Reverso com valor de 1 

cruzeiros; anverso com efígie do Marquês de 

Tamandaré - Cruzeiro.

061-18339 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula da Rússia, com amarelamento, escrita no 

reverso, marca de dobras, manchas e perda de papel; 

Reverso com valor de 1; anverso com 2 brasões 

diferentes nas laterais.

061-18340 numismática e medalhística Cédula da Rússia

Cédula da Rússia, com amarelamento, escrita no reverso 

e marca de dobras; Reverso com valor de 1000; anverso 

com figura de prédio ao centro da cédula.

061-18341 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, em bom estado de conservação e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie de mulher - Cruzeiro.

061-18342 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, em bom estado de conservação e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie de mulher - Cruzeiro.



061-18343 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, em bom estado de conservação e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie de mulher - Cruzeiros.

061-18344 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

, escrita no reverso e anverso; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18345 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18346 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18347 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré.

061-18348 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18349 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18350 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.



061-18351 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso ; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18352 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso; Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18353 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, perda de papel, 

manchas, marcas de dobras e escrita no reverso; 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie do 

Marquês de Tamandaré - Cruzeiros.

061-18354 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobras e escrita no reverso; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18355 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobras e escrita no reverso; Reverso com valor de 1 

cruzeiro; anverso com efígie do Marquês de Tamandaré - 

Cruzeiros.

061-18356 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobras e escrita no reverso; Reverso com valor de 2 

cruzeiro; anverso com efígie do Duque de Caxias - 

Cruzeiros.

061-18357 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobras e escrita no reverso e anverso; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com efígie do Duque de 

Caxias - Cruzeiros.

061-18358 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobras e escrita no reverso; Reverso com valor de 2 

cruzeiros; anverso com efígie do Duque de Caxias - 

Cruzeiros.



061-18359 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobras e escrita no reverso; Reverso com valor de 2 

cruzeiros; anverso com efígie do Duque de Caxias - 

Cruzeiros.

061-18360 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobras e escrita no reverso; Reverso com valor de 2 

cruzeiros; anverso com efígie do Duque de Caxias - 

Cruzeiros.

061-18361 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de 

dobraescrita no reverso e manchas; Reverso com valor 

de 5 cruzeiros; anverso com efígie do Barão do Rio 

Branco - Cruzeiros.

061-18362 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marca de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18363 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso ;Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18364 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18365 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobras 

e escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18366 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amrelamento, rasgo, marcas de 

dobra e escrita no reverso; Reverso com valor de 5 

cruzeiros; anverso com efígie do Barão do Rio Branco - 

Cruzeiros.



061-18367 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas e escrita 

no reverso ;Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso 

com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18368 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18369 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18370 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18371 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18372 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18373 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18374 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.



061-18375 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18376 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18377 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18378 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18379 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18380 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

escrita no reverso; Reverso com valor de 5 cruzeiros; 

anverso com efígie do Barão do Rio Branco - Cruzeiros.

061-18381 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobra e escrita no reverso; Reverso com valor de 5 

cruzeiros; anverso com efígie do Barão do Rio Branco - 

Cruzeiros.

061-18382 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobra e escrita no reverso; Reverso com valor de 5 

cruzeiros; anverso com efígie do Barão do Rio Branco - 

Cruzeiros.



061-18383 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no 

reverso; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso 

com efígie do Getúlio Vargas - Cruzeiros.

061-18384 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, manchas, marcas 

de dobra e escrita no reverso; Reverso com valor de 10 

cruzeiros; anverso com efígie do Getúlio Vargas - 

Cruzeiros.

061-18385 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no 

reverso; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso 

com efígie do Getúlio Vargas - Cruzeiros.

061-18386 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no 

reverso; Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso 

com efígie do Getúlio Vargas - Cruzeiros.

061-18387 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e escrita no 

reverso; Reverso com valor de 500 Pesos; anverso com 

efígie de homem e reverso com figura de barragem.

061-18388 numismática e medalhística Cédula da Nicarágua

Cédula da Nicarágua, com amarelamento, marcas de 

dobra e escrita no reverso; Reverso com valor de 1 Peso; 

anverso com efígie do Francisco Hernández de Córdoba - 

Córdoba.

061-18389 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil ( Bonus do Thesouro do Estado Pro 

Constituição de São Paulo) com amarelamento, 

manchas, marcas de dobra e aderida em papel; Reverso 

com valor de 100.000 réis; anverso com efigie de Fernão 

Dias Paes Leme; Plastificado - Bonus do Tesouro de Sao 

Paulo.

061-18390 numismática e medalhística Cédula da Argentina

Cédula da Argentina, com amarelamento, marcas de 

dobra,escrita no anverso e manchas; Reverso com valor 

de 100 Pesos; anverso com efígie do Gral. San Martin.

061-18391 etnográfico Zarabatana Zarabatana em madeira escura com bocal.



061-18395 arqueológico Lâmina de machado

Lâmina de machado lítico polido, com sinais de uso no 

gume. Ausência de retirada de material próximo ao 

entalhe para amarração do cabo.

061-18397 arqueológico Mão de pilão

Mão de Pilão lítico, formato cilíndrico. Base (socador) 

com sinais de uso.

061-18399.01 etnográfico Carcás

Carcás (porta-flecha) de fibra vegetal trançada nas cores 

natural e roxo, afunilada com acabamento em plumária 

na cor roxo. Alça em fio de algodão na cor azul marinho e 

plumária na cor amarelo atado ao fio em seis pontos.

061-19366 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, painel do lado esquerdo com a 

inscrição "HISTÓRIA DAS ELEIÇÕES DO BRASIL"; 

Exposição da História das Eleições do Brasil no Museu 

Índia Vanuíre.

061-19367 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, painel do lado esquerdo com a 

inscrição "HISTÓRIA DAS ELEIÇÕES DO BRASIL"; 

Exposição da História das Eleições do Brasil no Museu 

Índia Vanuíre.

061-19368 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, do lado direito painel com a inscrição 

"ROTEIRO", ao fundo painel com imagens e inscrição 

"CORREIO DO POVO"; Exposição da História das 

Eleições do Brasil no Museu Índia Vanuíre.

061-19369 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, do lado direito painel com a inscrição 

"ROTEIRO", ao fundo painel com imagens e inscrição 

"CORREIO DO POVO"; Exposição da História das 

Eleições do Brasil no Museu Índia Vanuíre.



061-19370 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, painel do com a inscrição "PERIODO 

1889/1930 ELEIÇÕES NA REPÚBLICA VELHA"; Exposição 

da História das Eleições do Brasil no Museu Índia 

Vanuíre.

061-19371 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, no lado esquerdo painel com imagens, 

ao fundo painel "HISTÓRIA DAS ELEIÇÕES NO BRASIL", 

no lado direito painel: "PERIODO 1964/1984 ELEIÇÕES 

INDIRETAS"; Exposição da História das Eleições do Brasil 

no Museu Índia Vanuíre.

061-19372 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, no lado direito em primeiro plano 

painel "PERIODO 1889/1930 CAMPANHA DE RUI 

BARBOSA", ao fundo painel "VOTO FEMININO", no lado 

esquero painel "O CÓDIGO ELEITORAL DE 1932"; 

Exposição da História das Eleições do Brasil.

061-19373 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, conjunto de painéis, ao centro painel 

"1945/1964" com imagens; Exposição da História das 

Eleições do Brasil no Museu Índia Vanuíre.

061-19374 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, conjunto de painéis, no lado direito 

painel "OS CANDIDATOS: BRIGADEIRO EDUARDO 

GOMES"; Exposição da História das Eleições do Brasil no 

Museu Índia Vanuíre.



061-19375 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, conjunto de painéis, no lado direito 

painel "OS CANDIDATOS: BRIGADEIRO EDUARDO 

GOMES"; Exposição da História das Eleições do Brasil no 

Museu Índia Vanuíre.

061-19376 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, painel "PERIODO 1945/1964 ELEIÇÕES 

DIRETAS"; Exposição da História das Eleições do Brasil no 

Museu Índia Vanuíre.

061-19377 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo, painel "HISTÓRIA DAS ELEIÇÕES DO 

BRASIL", com texto informativo e ficha técnica da 

exposição; Exposição da História das Eleições do Brasil no 

Museu Índia Vanuíre.

061-19378 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Salão expositivo com armação de suportes cilindricos, no 

lado esquerdo painel "EXPOSIÇÂO TEMPORÁRIA" e 

bandeiras do Brasil; Exposição "Evolução Histórica da 

Bandeira do Brasil.

061-19382 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Dois meninos em pé ao lado de ônibus; Semana 

do Índio.

061-19383 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Grupo de pessoas em pé diante de seis veículos 

(Kombi); Ao fundo árvores; Semana do Índio.



061-19384 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Imagem de veículo de transporte (ônibus) em via 

pública; Semana do Índio.

061-19385 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Grupo de crianças vestindo indumentária típica 

de fanfarra, nas cores vermelho preto e branco em 

campo aberto; Semana do Índio.

061-19386 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Em primeira vista cerca de balaústre na cor 

branco; Grupo de crianças vestindo indumentária típica 

de fanfarra, nas cores vermelho preto e branco em 

campo aberto; Semana do Índio.

061-19387 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Grupo de 

pessoas perfiladas; Ao centro, homem usando óculos 

escuros Prof.Ari Neves) ladeado por homem segurando 

gravador (Gustavo Massari), e mulher segurando bolsa; 

Semana do Índio.

061-19388 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Em primeira vista, senhora indígena 

sentada(Candire);Ao centro, homem falando ao 

gravador (prof.Ari Neves) e mulher( Maria de Lourdes 

Correia Manzano) vestindo saia na cor marrom e blusa 

azul. Comemoração da Semana do Índio.



061-19389 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Ao centro, homem vestindo camisa branca, 

ladeado por homem segurando gravador e homem com 

barba, diante de grupo de crianças sentadas; Semana do 

Índio.

061-19390 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Três homens em pé a frente de grade branca; 

Semana do Índio.

061-19391 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Grupo de pessoas reunidas, ao centro duas 

crianças de costas; Semana do Índio.

061-19392 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Grupo de pessoas reunidas, ao fundo, bandeira 

do Brasil; Semana do Índio.

061-19393 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Em primeiro plano, ao centro, menino vestindo 

short na cor azul e camisa na cor branco diante de grupo 

de crianças usando indumentária indígena; Semana do 

Índio.

061-19394 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Grupo de crianças reunidas, ao fundo edificação; 

Semana do Índio.



061-19395 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Grupo de crianças reunidas em campo aberto; 

Semana do Índio.

061-19396 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Duas mulheres 

indígenas sentadas, uma segurando haste em madeira; 

Semana do Índio.

061-19397 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Mulher indígena 

sentada segurando haste em madeira, ladeada por dois 

homens indígenas; Semana do Índio.

061-19398 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito. Duas mulheres indígenas sentadas e homem, 

mulher e criança em pé; Semana do Índio.

061-19399 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Mulher indígena( 

Maria Mulata) segurando haste em madeira; Semana 

do Índio.

061-19400 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Mulher indígena 

(Candire) usando vestido com estampa floral; Semana 

do Índio.



061-19401 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Grupo de 

pessoas reunidas de costas, ao fundo edificação; 

Semana do Índio.

061-19402 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito; Homem e mulher indígena em pé ao fundo, 

cerca na cor branca; Semana do Índio.

061-19403 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Homem em pé 

segurando criança no colo; Semana do Índio.

061-19404 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Homem em pé 

segurando criança no colo e criança batendo palma; 

Semana do Índio.

061-19405 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de pessoas 

reunidas, a frente menina agachada, usando 

indumentária indígena; Semana do Índio.

061-19406 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito; Quadro negro com cartazes; Semana do Índio.

061-19407 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Bolo retangular com 

decoração de elementos indígenas; Semana do Índio.



061-19408 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito; Bolo retangular com decoração de elementos 

indígenas, ao fundo grupo de pessoas em pé; Semana 

do Índio.

061-19409 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

direito; bolo retangular com decoração de elementos 

indígenas, ao fundo grupo de pessoas ; Semana do 

Índio.

061-19410 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; "a 

esquerda bolo, ao fundo grupo de pessoas e caixas de 

papelão; Semana do Índio.

061-19411 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Em 

primeiro plano bolo, ao fundo grupo de pessoas e 

menino recebendo embrulho; Semana do Índio.

061-19412 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé, ao fundo crianças segurando em grade 

branca; Semana do Índio.

061-19413 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior direito; Homem 

indígena segurando caixa de papelão, ao fundo, grupo 

de crianças; Semana do Índio.

061-19416 fotografia Álbum de fotografia

Álbum de capa preta contendo: 19 fotos p&b e 06 fotos 

coloridas, 04 recortes de jornais, 11 documentos, 04 

edições do jornal "Alta Paulista" a respeito do Clube 

Marajoara.



061-19417 documento textual Livro de Atas das Eleições Clube Regatas Paulista

Livro de Atas de Assémbleias e Reuniões de diretoria no 

período compreendido da fundação até 29 de Abril de 

1963. 

061-19418 documento textual Livro de Presença Sociedade Esportiva Paulista

Livro com capa dura na cor bege com letras bordadas em 

azul, 100 p. manuscrito;

061-19419 documento textual Livro de Atas de Assémbleias e Reuniões Clube Regatas Paulista

Livro de Atas de Assémbleias e Reuniões de diretoria no 

período compreendido da fundação até 29 de Abril de 

1963.

061-19423 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada; Imagem de placa de 

identificação de propriedade; Local onde seria instalado 

o Clube de Regatas Paulista.

061-19424 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada; Vista de terreno; 

Local onde seria instalado o Clube de Regatas Paulista.

061-19425 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada; Grupo de pessoas 

sobre palanque, relativa a Vitória de Jânio Quadros, para 

a Presidência da República em 1960.

061-19428 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1977).

061-19429 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Rerverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1977).

061-19430 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Rerverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1976).

061-19431 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Rerverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1976).



061-19432 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Rerverso com valor de 1 centavo; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-19433 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade; Reverso com valor de 

1000 réis; anverso com imagem de figura feminina 

ajoelhada - Réis (1924).

061-19434 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1924).

061-19435 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis (1925).

061-19436 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1925).

061-19437 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-19438 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-19439 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-19440 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1927).



061-19441 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-19442 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-19443 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1928).

061-19444 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1931).

061-19445 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I. e 

Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).

061-19446 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I. e 

Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).

061-19447 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I. e 

Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).

061-19448 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I. e 

Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).



061-19449 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I. e 

Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).

061-19450 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I. e 

Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).

061-19451 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedro I. e 

Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).

061-19452 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígie do Padre Anchieta 

- Réis (1938).

061-19453 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com efígies de 

D.Pedro I. e Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).

061-19454 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1924).

061-19455 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso com valor de 500 réis; anverso com imagem de 

figura feminina ajoelhada - Réis (1924).

061-19456 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1924).



061-19457 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-19458 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1928).

061-19459 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1928).

061-19460 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígies de D.Pedro I. e 

Epitacio Pessoa - Réis (1822-1922).

061-19461 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie do Regente Feijó - 

Réis (1938).

061-19462 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie do Regente Feijó - 

Réis (1938).

061-19463 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie do Regente Feijó - 

Réis (1938).

061-19464 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 500; anverso com efígie de Machado de Assis - 

Réis (1939).

061-19465 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie do Duque de 

Caxias - Réis (1938).

061-19466 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie do Duque de 

Caxias - Réis (1938).



061-19467 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie do Duque de 

Caxias - Réis (1938).

061-19468 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie de Floriano 

Peixoto - Réis (1939).

061-19469 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2000 réis; anverso com efígie de Floriano 

Peixoto - Réis (1939).

061-19470 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso com valor de 20 réis; anverso com efígie de 

D.Pedro II - Réis (1868).

061-19471 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19472 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19473 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19474 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1949).

061-19475 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1945).

061-19476 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1945).

061-19477 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1945).



061-19478 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1945).

061-19479 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19480 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19481 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19482 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19483 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19484 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).

061-19485 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1945).

061-19486 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1945).

061-19487 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19488 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).



061-19489 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19490 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19491 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19492 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19493 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19494 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19495 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19496 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19497 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19498 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19499 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).



061-19500 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19501 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19502 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19503 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19504 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19505 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19506 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19507 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19508 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19509 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19510 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).



061-19511 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19512 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19513 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19514 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19515 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19516 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-19517 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1948).

061-19518 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1948).

061-19519 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1948).

061-19520 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1948).

061-19521 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1949).



061-19522 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1949).

061-19523 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiro (1953).

061-19524 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1953).

061-19525 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1953).

061-19526 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1953).

061-19527 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

do Presidente Dutra - Cruzeiro (1954).

061-19528 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1954).

061-19529 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1955).

061-19530 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1955).

061-19531 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1956).



061-19532 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1942).

061-19533 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1942).

061-19534 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19535 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19536 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19537 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19538 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19539 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19540 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19541 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19542 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).



061-19543 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19544 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19545 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19546 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-19547 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-19548 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19549 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19550 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19551 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19552 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19553 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).



061-19554 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19555 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1948).

061-19556 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1948).

061-19557 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1948).

061-19558 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1949).

061-19559 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, oxidação, riscos e 

desgaste; Reverso com valor de 20 centavos; anverso 

com efígie de Rui Barbosa - Cruzeiro (1949).

061-19560 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1950).

061-19561 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1950).

061-19562 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1950).

061-19563 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1950).

061-19564 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1952).



061-19565 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1953).

061-19566 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1953).

061-19567 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1954).

061-19568 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19569 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19570 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19571 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19572 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19573 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19574 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1943).

061-19575 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).



061-19576 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19577 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19578 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19579 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19580 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19581 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19582 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19583 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19584 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19585 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19586 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).



061-19587 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19588 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19589 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19590 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19591 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19592 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-19593 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-19594 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1946).

061-19595 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1946).

061-19596 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1947).

061-19597 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1948).



061-19598 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos,oxidação e 

desgaste; Reverso com valor de 10 centavos; anverso 

com efígie de José Bonifacio - Cruzeiro (1948).

061-19599 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1948).

061-19600 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos, oxidação e 

desgaste; Reverso com valor de 10 centavos; anverso 

com efígie de José Bonifacio - Cruzeiro (1948).

061-19601 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1947).

061-19602 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1949).

061-19603 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1942).

061-19604 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1949).

061-19605 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1949).

061-19606 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1946).

061-19607 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1946).



061-19608 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1949).

061-19609 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1951).

061-19610 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1951).

061-19611 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1951).

061-19612 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1951).

061-19613 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1951).

061-19614 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1953).

061-19615 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1953).

061-19616 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, riscos e desgaste; 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro (1956).

061-19617 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1960).

061-19618 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1960).



061-19619 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1960).

061-19620 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1959).

061-19621 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1957).

061-19622 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1957).

061-19623 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1957).

061-19624 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1961).

061-19625 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1957).

061-19626 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1957).

061-19627 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1958).

061-19628 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1957).

061-19629 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro (1965).



061-19630 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro (1965).

061-19631 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro (1965).

061-19632 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro (1965).

061-19633 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro (1965).

061-19634 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro (1965).

061-19635 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro (1965).

061-19636 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos; Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie da República - 

Cruzeiro (1965).

061-19637 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).

061-19638 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).

061-19639 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).

061-19640 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).



061-19641 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).

061-19642 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).

061-19643 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).

061-19644 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).

061-19645 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1965).

061-19646 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 50 centavos; anverso com Brasão da República - 

Cruzeiro (1957).

061-19647 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19648 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19649 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19650 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e risco. 

Reverso com de valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-19651 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).



061-19652 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19653 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

alor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19654 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19655 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19656 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19657 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade,oxidação e risco. 

Reverso com de valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-19658 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19659 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19660 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19661 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com de valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-19662 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).



061-19663 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19664 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19665 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19666 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19667 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19668 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19669 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19670 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade,oxidação e risco. 

Reverso com de valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-19671 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19672 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19673 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).



061-19674 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19675 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19676 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19677 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19678 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19679 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19680 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19681 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19682 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19683 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19684 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).



061-19685 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19686 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19687 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19688 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19689 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19690 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19691 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19692 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19693 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19694 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1931).

061-19695 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1931).



061-19696 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Oswaldo Cruz - 

Réis (1937).

061-19697 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1933).

061-19698 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1934).

061-19699 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1930).

061-19700 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1924).

061-19701 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com cruzeiro do sul - Réis 

(1893).

061-19702 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso com de valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1889).

061-19703 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19704 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19705 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 200 réis; anverso com Brasão do Império - Réis 

(ilegível).

061-19706 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).



061-19707 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19708 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19709 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19710 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19711 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19712 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e risco. Reverso com de 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-19713 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade . Reverso com valor de 

300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - Réis 

(1938).

061-19714 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-19715 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1940).

061-19716 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-19717 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1940).



061-19718 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis (1942).

061-19719 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-19720 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, riscos e oxidação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1940).

061-19721 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 100 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis (1938).

061-19722 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1938).

061-19723 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-19724 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie do 

Almirante Tamandaré - Réis (1937).

061-19725 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis (1936).

061-19726 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1976).

061-19727 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro Novo (1969).

061-19728 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro Novo (1969).



061-19729 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro Novo (1969).

061-19730 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie de 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-19731 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 L; anverso com efígie da 

República - Lira (1958).

061-19732 numismática e medalhística Moeda da Itália

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 500 L; anverso com efígie da 

República - Lira.

061-19733 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda dourada, com sujidade. Reverso com valor de 10 

cents; anverso com efígie do Rei George VI (1949).

061-19734 numismática e medalhística Moeda de Hong Kong

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 cents; anverso com efígie do Rei George VI 

(1950).

061-19735 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, com sujidade e desgaste.Reverso com 

valor de 5 centavos; anverso com efígie feminina 

(1945).

061-19736 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 peso; anverso com efígie da 

República (1958).

061-19737 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 dime (25 cents); anverso com 

efígie masculina (1948).

061-19738 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda acobreada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 1 cent; anverso com efígie de 

Abraham Lincoln (1961).

061-19739 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda acobreada, com sujidade e riscos. Reverso com 

valor de 1 cent; anverso com efígie de Abraham Lincoln 

(1955).



061-19740 numismática e medalhística Moeda dos Estados Unidos da América

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1/2 dollar; anverso com figura 

feminina de pé (1935).

061-19741 numismática e medalhística Moeda do Líbano

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 25 piastres; anverso com cedro 

(árvore simbolo nacional) (1952).

061-19742 numismática e medalhística Moeda da Espanha

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 peseta; anverso com brasão 

(1944).

061-19743 numismática e medalhística Moeda do Chile

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 pesos; anverso com Condor 

(1956).

061-19744 numismática e medalhística Moeda da Bolívia

Moeda acobreada, com sujidade . Reverso com valor de 

5 bolivianos; anverso com paisagem montanhosa, com 

animais, circunscrita, encimada por ave (1951).

061-19745 numismática e medalhística Moeda de Portugal

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e riscos. 

Reverso com valor de 1 escudo; anverso com efígie da 

República (1929).

061-19746 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidades. Reverso com valor de 

20 centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Cruzeiro (1942).

061-19747 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com sujidade e desgaste. Reverso 

com valor de 200 réis; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Réis (1942).

061-19748 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda acobreada, com riscos e desgaste. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com cruzeiro do sul - Réis 

(1896).

061-19749 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda prateada, com sujidade, riscos e desgaste. 

Reverso com valor de 20 kon; anverso com brasão 

(1915).

061-19750 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda acobreada, com sujidade, oxidação e desgaste. 

Reverso não identificado e anverso com ramos (1891).



061-19751 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 5 kon; anverso com brasão (1905).

061-19752 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda acobreada, com sujidade e oxidação. Reverso 

com valor de 2; anverso com brasão (1909).

061-19753 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda prateada , em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10; anverso com brasão (1915).

061-19754 numismática e medalhística Moeda da Rússia

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 kon; anverso com brasão 

(1904).

061-19755 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 Pfenning; anverso com 

elemento fitomorfo (1940).

061-19756 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 Pfenning; anverso com 

elemento fitomorfo (1971).

061-19757 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 Pfenning; anverso com 

elemento fitomorfo (1950).

061-19758 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 Pfenning; anverso com 

elemento fitomorfo (1972).

061-19759 numismática e medalhística Moeda da Alemanha

Moeda acobreada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 Pfennig; anverso com elemento 

fitomorfo (1980).

061-19760 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2000 réis; anverso com efígie de 

Floriano Peixoto - Réis (1939).

061-19761 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).



061-19762 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1955).

061-19763 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiros; anverso com Brasão 

da República - Cruzeiro (1959).

061-20158 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista aérea de rodovia e ao fundo, vista aérea da cidade 

de Tupã, focalizando mais o campo de aviação.

061-20159 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista aérea de Tupã, ao centro edificação religiosa 

(igreja Matriz de São Pedro) na Praça da Bandeira diante 

de edificação (Grande Hotel Tamoios).

061-20160 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista aérea de construção; vista aérea do núcleo 

habitacional de Tupã Cohab I e II.

061-20161 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista aérea de edificação na tonalidade branca com 

inscrito "CEAGESP"; vista aérea da Ceagesp de Tupã.

061-20162 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista aérea de vegetação (recinto da Exapit)em Tupã.

061-20163 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista aérea de edificação ladeado por árvores (fórum de 

Tupã).

061-20164 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de interior de sala, com duas poltronas 

vermelhas, mesa ao centro, duas peças de cerâmica 

azul sobre móvel, na parede quadros e prateleiras de 

madeira; Sala de estar do Solar Luiz de de Souza Leão.



061-20165 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem interna de interior de sala (escritório do Solar 

Luiz de de Souza Leão), com poltrona e mesa de 

madeira, sobre a mesa retrato feminino, ao fundo janela 

aberta na cor verde.

061-20166 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem interna de sala (sala de jantar do Solar Luiz de 

de Souza Leão), com cadeiras e mesa de madeira, 

tapete ao chão, ao fundo porta em arco com cortina.

061-20167 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de edificação com arcos (Fachada do salão de 

Recreação do Solar Luiz de Souza Leão); em primeiro 

plano plantas.

061-20168 fotografia Fotografia Colorida

[Salão de exposição do Museu 

Índia Vanuíre]

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem interna de salão de exposição (Museu Índia 

Vanuíre), com canos suspensos, no lado direito duas 

placas prateadas, ao fundo rede e ao centro mulher de 

roupa branca.

061-20169 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem noturna de edificação (Banco do Estado de São 

Paulo de Tupã(Banespa), situado a avenida Tamoio, 

753.

061-20170 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem noturna de edifício onde se lê a inscrição " 

BANCO DO BRASIL S.A" em Tupã.

061-20171 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de edificação (fachada principal da faculdade 

de filosofia e arquitetura da Tupã), situada a rua Raphael 

Ubeda Gonçalves, 340.



061-20172 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Fachada de edificação, entrada principal da Faculdade 

de Direito de Tupã.

061-20173 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de edificações, com rua pavimentada em 1º 

plano e automóvel na parte inferior esquerda e 

folhagem de árvores na parte superior.

061-20174 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

fachada de edificação com três árvores em frente e 

homem sob bicicleta. Fachada da Faculdade de Ciências 

Contábeis e administração de Tupã(FACCAT).

061-20175 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de torre de comunicação ao centro.

061-20176 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de edificação na cor branca; Templo Budista de 

Tupã.

061-20177 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

paisagem noturna de via pública (avenida Tamoios) com 

enfeites natalinos.Tupã.

061-20178 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservaçãop, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de três 

painéis expositivos com cartazes de temática natalina, 

árvore de Natal, Museu Índia Vanuíre.

061-20179 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservaçãop, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de três 

painéis expositivos com cartazes de temática natalina, 

árvore de Natal; Museu Índia Vanuíre.



061-20180 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservaçãop, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de árvore 

de Natal feita de galho seco sobre banco de madeira; 

Museu Índia Vanuíre.

061-20181 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservaçãop, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Dois painéis com 

cartazes e decoração de motivos natalinos; Museu Índia 

Vanuíre.

061-20182 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservaçãop, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de 

presépio; Museu Índia Vanuíre.

061-20183 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservaçãop, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Artesanatos com 

temática natalina; Museu Índia Vanuíre.

061-20184 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservaçãop, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Dois painéis 

expositivos com cartazes e recorte de jornal; Museu 

Índia Vanuíre.

061-20185 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Painél com 

ilustrações de temática natalina; Museu Índia Vanuíre.



061-20186 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Três painéis com 

Fotografias e mapas em espaço expositivo.

061-20187 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Painel em madeira 

com Fotografias e bonecas sobre suporte ao chão do 

lado esquerdo da foto.

061-20188 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Quatro painéis com 

Fotografias e dois suportes com objetos ao chão em 

espaço expositivo.

061-20189 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; bonecas sobre 

suporte ao chão à frente de painéis em espaço em 

espaço expositivo.

061-20190 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Painel em madeira 

com Fotografias e bonecas sobre suporte ao chão do 

lado esquerdo e bandeira de Tupã no canto da foto.

061-20191 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Vista panorâmica de 

painéis em espaço expositivo.



061-20192 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de 

cerâmicas; Exposição de Cerâmica no museu no mês de 

setembro de 1982.

061-20193 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de 

exposição de cerâmicas expostas sobre mesa com toalha 

branca; Exposição de Cerâmica no museu no mês de 

setembro de 1982.

061-20194 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; 

Exposição de cerâmicas expostas sobre mesa com toalha 

branca; Exposição de Cerâmica no museu no mês de 

setembro de 1982.

061-20195 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Exposição de 

cerâmicas na tonalidade azul expostas sobre mesa com 

toalha branca; Exposição de Cerâmica no museu no mês 

de setembro de 1982.

061-20196 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impresso no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Exposição de 

cerâmicas e dois abajures, expostas sobre mesa com 

toalha branca; Exposição de Cerâmica no museu no mês 

de setembro de 1982.



061-20197 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impresso no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Exposição de 

cerâmicas e vaso com flores, expostas sobre mesa com 

toalha branca; Exposição de Cerâmica no museu no mês 

de setembro de 1982.

061-20198 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impresso no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Exposição de 

cerâmicas e três abajures, expostas sobre mesa com 

toalha branca; Exposição de Cerâmica no museu no mês 

de setembro de 1982.

061-20199 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impresso no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Exposição de 

cerâmicas expostas sobre mesas com toalha branca; 

Exposição de Cerâmica no museu no mês de setembro 

de 1982.

061-20200 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impresso no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Exposição de 

cerâmicas expostas sobre mesa com toalha branca; 

Exposição de Cerâmica no museu no mês de setembro 

de 1982.

061-20201 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impresso no canto superior esquerdo ; 

Exposição de cartazes com temática da independência 

do Brasil; Museu Índia Vanuíre.



061-20202 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impresso no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Exposição de 

cartazes com temática da independência do Brasil, no 

canto direito bandeira; Museu Índia Vanuíre.

061-20203 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impresso no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Exposição deb 

cartazes com temática da independência do Brasil; 

Museu Índia Vanuíre.

061-20206 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

marca de carimbo no canto inferior direito; Retrato de 

homem índigena trajando camisa branca listrada, 

segurando palito de madeira; Índio do Posto Índigena 

vanuíre, Festa do Índio.

061-20207 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Retrato 

de homem índigena trajando camisa azul com bolso, no 

bolso adesivo na cor amarela com os dizeres "Vote 

Reynaldo"; Índio do Posto Índigena vanuíre, Festa do 

Índio.

061-20208 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de PI à caneta no canto inferior direito; Imagem de 

árvore de grande porte ; Figueira sendo cortada para 

loteamento.

061-20209 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo, marca de 

carimbo e no canto inferior direito; Imagem de tronco de 

árvore de grande porte; Homem agachado ao 

fundo;Figueira sendo cortada para loteamento.



061-20210 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas em pé perfilados diante de vegetação. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Sra. Vilmair Leitão Barreira, 

professora e diretora da E.E.Índia Vanuíre, juntamente 

com seus alunos festejando o aniversário do fundador 

Luis de Souza Leão(ao centro) e sra. Nair Ghedini (à 

direita)no jardim do Solar Luis de Souza Leão".

061-20211 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Homem ladeado por duas mulheres diante de 

vegetação. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" No jardim do 

Solar do fundador da cidade, Luis de Souza Leão, 

ladeado pela professora e diretora da E.E.Índia Vanuíre 

sra.Vilmair Leitão Barreira e sua companheira Nair 

Ghedini".

061-20212 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas diante de fachada de edificação na cor 

rosa (Solar Luis Souza Leão). Segundo a Gerente Geral 

do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Em 

frente a casa Solar Luis de Souza Leão, fundador da 

cidade, alunos posam para uma foto juntamente com o 

sr. Luis de Souza Leão, ladeado pela sua companheira 

Nair Ghedini e com a professora e diretora da E.E.Índia 

Vanuíre Vilmair Leitão Barreira".



061-20213 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Imagem panorâmica de grupo de pessoas diante de 

edificação (fachada do Solar Luis Souza Leão). Segundo 

a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Em frente a casa Solar Luis de Souza 

Leão, fundador da cidade, alunos posam para uma foto 

juntamente com o sr. Luis de Souza Leão, ladeado pela 

sua companheira Nair Ghedini e com a professora e 

diretora da E.E.Índia Vanuíre Vilmair Leitão Barreira".

061-20214 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem (Luis De Souza Leão)vestido com roupa 

branca segurando objeto, a frente de homem e mulher. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Professora Vilmair Leitão Barreira 

(de costas), juntamente com um aluno oferecendo um 

presente ao fundador no salão de jogos do Solar Luis de 

Souza Leão, pelo seu aniversário".

061-20215 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem e mulher em posição de cumprimento.Segundo 

a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" O fundador da cidade, Luis de Souza 

Leão sendo cumprimentado pela professora e diretora 

da E.E.Índia Vanuíre Vilmair Leitão Barreira pelo seu 

aniversário. Ao fundo, à direita, Osmar Massari Filho".



061-20216 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem curvado na posição de apagando vela sobre 

bolo. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" O fundador da cidade Luis 

de Souza Leão soprando a vela de seu aniversário 

surpresa, realizado pelos alunos do colegial da E.E.Índia 

Vanuíre, sob o comando da prof.e diretora Vilmair Leitão 

Barreira no salão de jogos, extensão da casa do 

fundador, Solar Luis de Souza Leão".

061-20217 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Homem em pé ladeado por mulher em pé segurando 

microfone. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. Luis de Souza 

Leão no salão de jogos de sua residência, agradecendo 

as homenagens dedicada a ele pelos alunos da E.E.Índia 

Vanuíre sob a coordenação da prof e diretora Vilmair 

Leitão Barreira".

061-20218 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas no interior de uma edificação, com 

mulher de costas segurando gravador em primeiro 

plano. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Homenagem ao fundador 

sr. Luis de Souza Leão, a aluna da E.E.Índia Vanuíre 

lendo mensagem pelo seu aniversário, no salão de jogos 

na residência do fundador, com presença de D.Nair 

Ghedini(companheira do fundador), Vilmair Leitão 

Barreira e professora Maria de Lourdes Correa 

Manzano,perfiladas diante do fundador e aluna".



061-20219 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, grupo de crianças perfiladas diante de 

grupo de adultos. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

061-20220 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com mancha de carimbo; Grupo de crianças reunidas ao 

redor de espaço com vaso de flores. Alunos da escola 

"Luis de Souza Leão", em celebração ao dia de 

falecimento do fundador.

061-20221 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

pessoas ,no canto direito dois meninos segurando 

cadernos vermelhos.

061-20222 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

crianças reunidas ao redor de espaço com vaso de flores. 

Alunos da escola "Luis de Souza Leão", em celebração 

ao dia da árvore e falecimento do fundador da cidade.

061-20223 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo; Menina 

deixando buquê de flores no chão. Ao fundo grupo de 

alunos da escola Luis de Souza Leão, fazendo uma 

homenagem ao fundador, na celebração do dia de seu 

falecimento.

061-20224 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Monumento com busto, adornado com vasos de flores e 

à direita, ao fundo alunos da escola "Luis de Souza Leão" 

em homenagem na celebração ao dia da árvore e 

falecimento do fundador.



061-20225 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças reunidas ao redor de espaço com 

vasos de flores. Alunos da escola "Luis de Souza Leão", 

em celebração ao dia da árvore e falecimento do 

fundador da cidade.

061-20226 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de multidão reunida em avenida, canto inferior 

esquerdo, vê se carro de bombeiros.

061-20227 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de multidão reunida em avenida, ao centro 

bombeiros com mangueiras.

061-20228 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de multidão reunida em avenida, ao fundo 

bombeiros atravessando corda presa entre o terraço de 

duas casas em lados opostos.

061-20229 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de multidão reunida em avenida, ao centro 

bombeiros com mangueiras.

061-20230 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de edifício em construção.

061-20231 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de multidão reunida em avenida, ao fundo 

bombeiros atravessando corda presa entre o terraço de 

duas casas em lados opostos.



061-20232 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de duas crianças praticando artes marciais em 

avenida com grupo de pessoas observando.

061-20233 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de multidão reunida em avenida, ao fundo 

bombeiros atravessando corda presa entre o terraço de 

duas casas em lados opostos.

061-20234 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de crianças em trajes de artes marciais 

(quimonos), em desfile por avenida.

061-20235 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de duas crianças praticando artes marciais em 

avenida com grupo de pessoas observando.

061-20236 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem de multidão reunida em avenida, ao fundo 

bombeiros atravessando corda presa entre o terraço de 

duas casas em lados opostos.

061-20237 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem aérea de multidão de pessoas.

061-20238 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem aérea de multidão de pessoas.



061-20239 fotografia

Fotografia, colorida, em álbum denominado " ÍNDIO DE 

1979; HOMENAGEM A CUNHA BUENO; 16.07.82"; 

imagem aérea de multidão de pessoas.

061-20396 fotografia

Fotografia, colorida,, exposição com duas imagens 

sacras e decoração com temática de festa junina; 

Exposição Tradições Juninas - Museu Índia Vanuíre

061-20397 fotografia

Fotografia, colorida,, exposição com roupas e decoração 

com temática de festa junina; Exposição Tradições 

Juninas - Museu Índia Vanuíre

061-20398 fotografia

Fotografia, colorida,, exposição temática de festa junina; 

Exposição Tradições Juninas - Museu Índia Vanuíre

061-20399 fotografia

Fotografia, colorida,, exposição temática de festa junina; 

Exposição Tradições Juninas - Museu Índia Vanuíre

061-20400 fotografia Album de fotografia

Álbum de capa em papel com reprodução fotográfica de 

vista panorâmica do Pão de Açucar/RJ, contendo 28 

Fotografias coloridas, 20 x 25; 06 Fotografias coloridas 9 

x 12; e 04 Fotografias em preto e branco , 18 x 23, de 

registro do Carnaval de Tupã em 1977.

061-20401 fotografia Album de fotografia

Álbum de capa plástica na cor madre pérola contendo 88 

fotografias coloridas referentes ao aniversário de Tupã 

do ano de 1977

061-20402 fotografia

Álbum de capa plástica bege, contendo 112 fotografias 

coloridas 20 x 35, sobre o carnaval da cidade de Tupã-SP 

no ano de 1981.



061-20403 fotografia

Álbum de capa plástica na cor branca, com 91 fotos; 

Sendo 38 fotos coloridas, 20 x 25 relativas ao 

recebimento do título de cidadão Tupãense por Francisco 

Rossi; 39 fotos coloridas, sendo que uma está na capa, 

20 x 25, relativas a Inauguração do sistema d

061-20404 fotografia

Álbum de capa plástica na cor azul com placa em metal 

na cor preto e dourado com os dizeres "FOTO ALBUM", 

com 35 fotografias coloridas de Tupã relativo a chegada 

do Secretário de Esportes e Turismo, Dr. Francisco Rossi; 

Administração e doação do Dr. Carlo

061-20405 fotografia

Álbum de capa plástica na cor vermelha, com a inscrição 

"PHOTOS" contendo 152 fotografias coloridas de Tupã 

no ano de 1977; Sendo 03 fotos relativas ao jogo de 

Basquetebol e Voleibol do dia 25/06/1977; 17 fotos 

relativos ao Passeio no Tempo das Carrugens,

061-20406 fotografia

Álbum de capa na cor verde, com inscrição "FOTO 

ALBUM", em material plástico, contendo 83 fotografias 

coloridas de Tupã no ano de 1979; Administração e 

doação do Dr. Carlos Eduardo Abarca Messias

061-20407 fotografia

Álbum de capa plástica com o retrato de uma mulher 

com fantasia de carnaval, contendo 47 fotos coloridas, 

25 x 30, relativas ao Carnaval de Tupã de 1978

061-20408 fotografia

Álbum de capa plástica na cor vermelha contendo 25 

fotografias coloridas, 20 x 25, relativas a visita do 

Ministro de Minas e Energia, Shynaki Ueki, na 

inaguração da Usina Bandeira



061-20409 fotografia

Album de capa plástica na cor branca com 15 fotografias 

em preto e branco, sendo uma na capa, relativo a visita 

do Ministro das Minas e Energia, Shignaki ueki, na 

Inauguração da Usina Bandeira; Administração e doação 

do Dr.Carlos Eduardo Abarca e Messas

061-20410 fotografia

Álbum de capa plástica na cor madre pérola; contendo 

85 fotografias coloridas, 9 x 13, relativo a Inauguração 

do Anel Viário, Conjunto Graneleiro de Tupã, Silo 

Horizontal.

061-20411 fotografia

Álbum de capa plástica na tonalidade azul com 

decoração de elementos fitomórfos na cor dourada, com 

110 fotografias coloridas, 18 x 25, relativas ao Carnaval 

de 1979.'

061-20412 fotografia

Álbum de capa de papel com imagem de paisagem 

fluvial e árvores contendo 21 fotografias coloridas, 9 x 

13, relativas a formatura das escolas municipais em 

14/12/1981.

061-20413 fotografia

Álbum de capa plástica marrom, contendo 58 fotografias 

coloridas, 20 x 25, relativas ao carnaval da cidade de 

Tupã-SP no ano de 1980.

061-20414 fotografia

Álbum de capa plástica na cor marrom contendo 18 

fotografias coloridas, 20 x 25, relativa a oficialização do 

Carnaval de Tupã de 1981 e visita do Dr. Francisco Rossi.

061-20415 fotografia

Álbum de capa plástica branca, com a inscrição "Photo 

Album", contendo 118 fotografias coloridas 10 x 15, 

sobre o carnaval da cidade de Tupã-SP no ano de 1981.

061-20416 fotografia

Álbum de capa plástica na tonalidade bege com 

decoração de leões na cor doutrada, com 73 fotografias 

coloridas, 9 x 13, mostrando aspectos do Anel Viário e 

suas ruas antes de serem asfaltadas



061-20417 fotografia

Álbum de capa plástica, na cor marrom com detalhe em 

dourado, contento 58 fotografias coloridas, 20 x 25, 

registros aéreos da cidade de Tupã, relativo aos 50 anos 

de fundação da cidade; Administração e doação do Dr. 

Carlos Eduardo Abarca e Merssas.

061-20418 fotografia

Álbum de capa plástica na cor branca, contendo 142 

fotografias coloridas, 9 x 13; Sendo 37 fotos da 

apresentação das escolas no Ginásio de Esportes; 04 

fotos da Exposição de Cerâmica; 14 fotos da 

Homenagem a Índia Vanuíre; 19 da Abertura da 

Exposição da

061-20419 fotografia

Álbum de capa plástica na cor branca, contendo 104 

fotografias coloridas, 20 x 25, relativa a visita do 

embaixador da República do Zaire, Mister Kasaka, a 

Tupã.

061-20420 histórico

Flâmula da inauguração da ZYR 67 - Rádio 

Piratininga de Tupã Ltda

Flâmula em tecido, formato triângular, na cor roxa 

orlado com faixa na tonalidade amarela, com figura 

antropomórfa de índio nas cores amarela e vermelha e 

letras nas cores amarela e vermelha; "Inauguração da 

ZYR 67 - Rádio Piratininga de Tupã Ltda".

061-20422 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Cartazes 

fixados em três painéis em espaço expositivo, cartaz ao 

centro com os dizeres "Veteranos de 32 MMDC".

061-20423 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Vista 

panorâmica de espaço expositivo, no canto esquerdo da 

foto boneco vestindo indumentária militar e duas 

espingardas ao fundo.



061-20424 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Vista 

panorâmica de espaço expositivo, bandeira do estado de 

São Paulo estendida sobre suportes cobrindo exposição.

061-20425 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Vista 

panorâmica de espaço expositivo, bandeira do estado de 

São Paulo estendida sobre suportes.

061-20426 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Cartazes 

fixados à quatro painéis em espaço expositivo, no 

segundo uma bandeira do estado de São Paulo.

061-20427 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Homem 

idoso de camisa listrada segurando bengala diante de 

faixa inaugural ladeado por grupo de pessoas, homem 

do lado direito com camisa azul escura e óculos; 

Solenidade do dia 09 de Julho, realizada no Museu Índia 

Vanuíre.

061-20428 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de quatro pessoas, entre porta; Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Diretora geral Tamimi acompanhando a visita 

ao museu com o sr. Elias Bueno e supervisor José Carlos 

Moreira para homenagens de 9 de julho". Solenidade do 

dia 9 de julho.



061-20429 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Dois 

homens atrás de mesa com toalha branca e arranjo 

floral, diante de grupo de pessoas sentadas em 

auditório; Solenidade do dia 09 de Julho, realizada no 

Museu Índia Vanuíre, com entrega de Diploma e 

Medalha aos Ex-Combatentes da Revolução de 32.

061-20430 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Uma 

mulher e um homem atrás de mesa com toalha branca 

diante de grupo de pessoas de pé em auditório; 

Solenidade do dia 09 de Julho, realizada no Museu Índia 

Vanuíre, com entrega de Diploma e Medalha aos Ex-

Combatentes da Revolução de 32.

061-20431 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Dois 

homens de pé ao lado de mesa, um segurando um 

gravador e outro trajando camisa azul escura e óculos 

escuros, uma mulher e um homem sentados atrás de 

mesa com toalha branca diante de grupo de pessoas 

sentadas em auditório; Solenidade do dia 9 de julho. 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Homem de camisa azul e óculos 

escuros é o sr. Oscar Elias Bueno, sentada é a sr.Maria 

de Lourdes Cprrea Manzano e ao lado o sr. José Carlos 

Moreira".



061-20432 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" São os ex-combatentes de 32- 

recebendo diploma do Museu, no dia 9 de julho de 1983. 

São eles: em primeiro plano Sr. Sebastião Veríssimo 

Oliveira, sr.Cid do Val, sr.Nelson Penteado, sr.Elias 

Bueno,...., atrás, da esquerda para direita,Sr.Ulisses 

Vieira, ..., Américo Fefim e a filha do tenente Cadima"; 

Sete homens e duas mulheres de pé com Medalhas 

penduradas no pescoço e segurando folhas de papel; 

Solenidade do dia 09 de Julho, realizada no Museu Índia 

Vanuíre, com entrega de Diploma e Medalha aos Ex-

Combatentes da Revolução de 32.

061-20433 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de quatro pessoas visitando exposição, ao 

fundo cartaz com o mapa do estado de São Paulo; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Homem de camisa azul trata-se 

do sr. Oscar Elias Bueno, diante o sr.Américo Féfim e 

filha do tenente Cadima, visitando a exposição do dia 09 

de Julho, realizada no Museu Índia Vanuíre, com 

entrega de Diploma e Medalha aos Ex-Combatentes da 

Revolução de 32.

061-20434 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; No 

canto direito da foto dois homens idosos com Medalhas 

penduradas no pescoço em espaço expositivo; 

Solenidade do dia 09 de Julho, realizada no Museu Índia 

Vanuíre, com entrega de Diploma e Medalha aos Ex-

Combatentes da Revolução de 32.



061-20435 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas visitando exposição; Solenidade do dia 09 de 

Julho, realizada no Museu Índia Vanuíre, com entrega 

de Diploma e Medalha aos Ex-Combatentes da 

Revolução de 32.

061-20436 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Segundo 

a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Sra. filha do tenente Cadimo, homem 

de bigode sr. Américo Féfim, homem de camisa azul 

trata-se do sr. Oscar Elias Bueno e demais ex-

combatentes ao lado de boneco vestindo indumentária 

militar; Solenidade do dia 09 de Julho, realizada no 

Museu Índia Vanuíre, com entrega de Diploma e 

Medalha aos Ex-Combatentes da Revolução de 32."

061-20437 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Vista 

panorâmica de exposição, ao lado esquerdo suporte com 

esculturas em madeira; 8ª exposição temporária: "O 

Folclore", realizada no salão expositivo do Museu 

H.P.Índia Vanuíre.

061-20438 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Vista panorâmica de 

exposição, cartazes fixados à painéis, suporte com 

esculturas em madeira; 8ª exposição temporária:" O 

Folclore", realizada no salão expositivo do Museu 

H.P.Índia Vanuíre.



061-20439 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Quatro 

painéis em espaço expositivo, no canto esquerdo da foto 

instrumento de cordas fixado à painel em espaço 

expositivo; 8ª exposição temporária: "O Folclore" em 

salão expositivo no Museu H.P.Índia Vanuíre.

061-20440 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Cartazes fixados à 

parede e em painéis em espaço expositivo, ao fundo 

tecidos pendendo de armação; 8ª exposição temporária: 

"O Folclore" no salão expositivo do Museu H.P.Índia 

Vanuíre.

061-20441 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; rupo de crianças 

visitando exposição; 8ª exposição temporária:"O 

Folclore" no sal~]ao expositivo do Museu H.P.Índia 

Vanuíre.

061-20442 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de crianças 

visitando exposição no salão expositivo do Museu 

H.P.Índia Vanuíre; 8ª exposição temporária:"O 

Folclore".



061-20443 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Vista panorâmica de 

espaço expositivo; em primeiro plano vitrina com base 

em madeira e tampo de vidro desfocada; 8ª exposição 

temporária:"O Folclore", realizado no salão expositivo 

do Museu H.P. Índia Vanuíre.

061-20444 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Ao centro da foto 

dois painéis, crianças ao fundo, vista panorâmica de 

espaço expositivo; 8ª exposição temporária realizada no 

salão expositivo do Museu H.P.Índia Vanuíre:" O 

Folclore".

061-20445 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação e 

marca de carimbo no canto inferior direito; Painéis 

expositivos e bandeira do brasil ao centro, no salão 

expositivo do Museu H.P.Índia Vanuíre.

061-20446 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação e 

marca de carimbo no canto inferior direito; Painéis 

expositivos e bandeira do Brasil no canto esquerdo no 

salão expositivo do Museu H.P.Índia Vanuíre.

061-20447 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Painéis expositivos no salão de exposição do Museu 

H.P.Índia Vanuíre.

061-20448 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação e 

marca de carimbo no canto inferior direito; 4 painéis 

expositivos no salão de exposição do Museu H.P.Índia 

Vanuíre.



061-20449 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação e 

marca de carimbo no canto inferior direito; Painéis 

expositivos e cartazes junto a parede, no salão 

expositivo do Museu H.P.Índia Vanuíre.

061-20450 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três painéis expositivos no salão de exposição do Museu 

H.P.Índia Vanuíre.

061-20451 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de 

exposição, no canto direito da foto manequim vestindo 

indumentária militar na cor azul escura e ao fundo 

indumentária militar fixada à painel na cor bege; 

Exposição do Soldado.

061-20452 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação e 

marca de carimbo no canto inferior direito; grupo de 

pessoas ao redor de monumento com busto, no Solar 

Luiz de Souza Leão.

061-20453 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de monumento com busto ladeado por pessoas 

segurando e arrumando vasos com flores.

061-20454 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação e 

marca de carimbo no canto inferior direito; Monumento 

com busto ladeado por pessoas segurando ramos de 

flores vermelhas.



061-20455 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de pessoas em meio a árvores; Segundo a Gerente Geral 

do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Mulher ao centro relembrando a morte do fundador, no 

Solar Luis de Souza Leão,sra.Maria de Lourdes Correa 

Manzano com folhas de papel na mão. À esquerda, 

homem de braços cruzados a frente do corpo, sr. 

prefeito Jesus Guimarães, ladeado pela sra.Nair Ghedini, 

Cacilda Santina Elias, e sr. Edson Modelli".

061-20456 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação e 

marca de carimbo no canto inferior direito; Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Homenagem pela passagem da morte 

do fundador da cidade, sr.Luis de Souza Leão, tendo o sr. 

Jesus Guimarães, prefeito na época, diante de Francisco 

de Assis, sra.Nair Ghedini, sr/dr.Telmo Zampiero, 

locutor, sra.prof.Maria, sra.Maria de Lourdes Correa 

Manzano e sr. Edson Modelli".



061-20457 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior deireito; Ao 

centro homem vestindo colete vermelho e branco ao 

lado de homem vestindo jaqueta na cor preta; Segundo 

a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Em celebração à morte do fundador Luis 

de Souza Leão, no solar Luis de Souza Leão estavam 

presentes a sra.Nair Ghedini, sr/dr.Telmo Zampiero, 

sra.Cacilda Santina Elias, falando ao gravador o sr.e 

prefeito Jesus Guimarães, sr.Luis,funcionário da 

prefeitura, sra.Maria de Lourdes Correa Manzano e com 

a mão no queixo o sr.Edson Modelli".

061-20458 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Em celebração do dia de morte do 

fundador da cidade, sr.Luis de Souza Leão, uma 

homenagem no Solar, tendo o sr.pref.Jesus Guimarães 

ao lado da sr.Nair Ghedini, ao fundo sr/dr.Telmo 

Zampiero e o locutor".

061-20459 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Pref.sr.Jesus Guimarães 

plantando árvore no Solar Luis de Souza Leão, 

juntamente com sr.Edson Modelli, pois o fundador 

morreu no dia da árvore(21/0980).Em volta sra.Nair 

Ghedini, sra.Maria de Lourdes Correa Manzano e alunos 

da escola de Tupã".



061-20460 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Pref.Jesus Guimarães plantando 1 

árvore no solar dia 21/09/80, em celebração ao dia de 

morte do fundador e dia da árvore Ao fundo alunos da 

escola de Tupã". 

061-20461 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem segurando pá ao lado de menina 

segurando planta. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" No Solar 

alunos e o jardineiro plantando um pinheiro em 

homenagem ao dia da árvore e morte do fundador, em 

21/09. Ao fundo, perfilados estão o prof.Wellem, 

sr.Edson Modelli, sra.Maria de Lourdes Corre Manzano, 

sr.pref.Jesus Guimarães, sra.Nair Ghedini, sra.Cacilda 

Santini Elias e alunos da escola Vila São Paulo".

061-20462 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,, ao centro dois homens e uma 

mulher plantando árvore. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Alunos, jardineiro sr.Luiz plantando uma árvore, em 

homenagem ao dia da árvore e celebração a morte do 

fundador. Ao fundo, perfilados estão o sr. Prof.Wellem, 

sr.Edson Modelli, sra.Maria de Lourdes Correa 

Manzano, sr.pref.Jesus Guimarães, sra.Nair Ghedini, 

sra. Cacilda Elias e alunos da escola Vila São Paulo".



061-20463 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro duas crianças plantando árvore. Segundo a 

Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David 

Rayes Borsato:" Alunos da escola Vila São Paulo 

plantando árvore em homenagem ao dia da árvore e 

celebração ao dia de morte do fundador. Ao fundo sr. 

Edson Modelli, sr.pref.Jesus Guimarães, alunos, 

sr.dr.Telmo Ferreira Zampiere."

061-20464 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, homem vestindo roupa na cor branca segurando 

papel. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Sr.dr.Telmo Ferreira 

Zampiere no auditório do Museu Histórico Pedagógico 

Índia Vanuíre".

061-20465 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Mulher segurando peça olhando para homem vestindo 

roupa na cor branca. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Dr.Telmo 

Ferreira Zampiere recebendo uma caixa de presente de 

uma mulher". 

061-20466 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Duas mulheres usando óculos segurando botão de rosa 

vermelha. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sra Cacilda Elias 

recebendo e entregando rosa para sra.Maria de Lourdes 

Correa Manzano em comemoração ao dia da mulher no 

auditório do Museu H.P.Índia Vanuíre".



061-20467 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Duas mulheres em posição de cumprimento, uma 

segurando botão de rosa vermelho. Segundo a Gerente 

Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes 

Borsato:" Sra Maria de Lourdes Correa Manzano 

cumprimentando sra. Matsue Maeda, em homenagem 

ao dia da mulher, no auditório do Museu H.P.Índia 

Vanuíre".

061-20468 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Duas 

mulheres usando óculos, do lado direito segurando 

botão de rosa vermelho. Segundo a Gerente Geral do 

MHP Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" 

Sra.Maria de Lourdes Correa Manzano diante de 

sra.Isabel Aguiar Folgasi".

061-20470 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Espaço com painéis expositivos com bandeira no canto 

esquerdo; Museu Índia Vanuíre.

061-20471 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Espaço com painéis expositivos; Museu Índia Vanuíre.

061-20472 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Espaço 

com painéis expositivos com Fotografias; Museu Índia 

Vanuíre.

061-20473 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Espaço com painéis expositivos com sino no canto 

direito; Museu Índia Vanuíre.



061-20474 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Espaço 

com painéis expositivos; Museu Índia Vanuíre.

061-20475 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Espaço 

com painéis expositivos, ao centro dois painéis; Museu 

Índia Vanuíre.

061-20476 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Espaço 

com painéis expositivos; Museu Índia Vanuíre.

061-20477 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Armário 

com louças; Museu Índia Vanuíre.

061-20478 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Suporte 

com troféus co canto esquerdo; Museu Índia Vanuíre.

061-20479 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Quatro 

painéis expositivos e suporte com utensílios em metal; 

Museu Índia Vanuíre.

061-20480 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Vitrine 

com exposição de moedas; Museu Índia Vanuíre.



061-20481 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; 

Exposição com bonecas; Ao centro cartaz com inscrito" 

Elementos Formadores da População de Tupã" no 

Museu Índia Vanuíre.

061-20482 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em pé em exposição; Museu Índia Vanuíre.

061-20483 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças em auditório assistindo a palestra ministrada 

por homem (José Carlos Moreira)em pé atrás de mesa.

061-20484 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças em auditório assistindo a palestra ministrada 

por homem (José Carlos Moreira)em pé atrás de mesa.

061-20485 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

crianças em auditório assistindo a palestra ministrada 

por homem (José Carlos Moreira)em pé atrás de mesa. 

À direita ventilador. Auditório do Museu Índia Vanuíre.

061-20486 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de crianças de braços cruzados, sentados em 

auditório. Museu Índia Vanuíre.



061-20487 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; 

Homem(sr.João Alvarenga) em pé atrás de mesa, em 

frente grupo de crianças. À direita uma caixa de som na 

parede; Auditório do Museu Índia Vanuíre.

061-20488 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem( sr.João Alvarenga) em pé atrás de mesa, em 

frente grupo de crianças sentadas em auditório.`A 

esquerda quadro negre e à direita ventilador. Auditório 

do Museu Índia Vanuíre.

061-20489 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem em pé(João Alvarenga) atrás de mesa, com 

braço levantado em frente grupo de crianças sentadas 

em auditório. Museu Índia Vanuíre.

061-20490 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Auditório com crianças sentadas em auditório, ao centro 

mulher usando sapato vermelho. Auditório do Museu 

Índia Vanuíre.

061-20491 filatelia Selo México

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel., efígie de Ramón Lopez Velarde. Franquia 

múltipla de 5 selos. PI 05918 a 05921.Provido de 

carimbo de porte - Arte y ciencia de Mexico

061-20492 filatelia Selo México

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel., efígie de Jose Joaquin Fernandez de Lizardi. 

Franquia múltipla de 5 selos. PI 05918 a 05921.Provido 

de carimbo de porte - Arte y ciencia de Mexico



061-20493 filatelia Selo México

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel., efígie de Juan Ruiz de Alarcon . Franquia múltipla 

de 5 selos. PI 05918 a 05921.Provido de carimbo de 

porte - Arte y ciencia de Mexico

061-20494 filatelia Selo México

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel., efígie de Enrique Gonzalez Martinez . Franquia 

múltipla de 5 selos. PI 05918 a 05921.Provido de 

carimbo de porte - Arte y ciencia de Mexico

061-20495 filatelia Selo México

Selo quadrangular, denteado sobre placa retangular em 

papel., efígie de Netzahualcoytl . Franquia múltipla de 5 

selos. PI 05918 a 05921.Provido de carimbo de porte - 

Arte y ciencia de Mexico

061-20497 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa e branca na extremidade.

061-20498 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária nas cores roxa e rosa na extremidade.

061-20499 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor amarela na extremidade proximal.



061-20500 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor amarela na extremidade proximal.

061-20501 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária nas cores amarela e rosa na extremidade.

061-20502 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, perda de 

plumária na extremidade proximal.

061-20503 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor vermelha, branca e roxa na 

extremidade.

061-20504 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária nas cores roxa, branca e rosa na extremidade.



061-20505 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa na extremidade proximal.

061-20506 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa na extremidade proximal. 

061-20507 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária nas cores roxa e branca na extremidade.

061-20508 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa e branca na extremidade.

061-20509 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária nas cores preta, branca e roxa na extremidade.



061-20510 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa na extremidade proximal.

061-20511 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária nas cores roxa e verde na extremidade.

061-20512 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária nas cores azul, preta, branca e roxo. "Flauta 

dupla. Manufaturadas com dois tubos de bambu, sem 

orifícios de digitação e extremidade distal fechada. 

Apresentam, na metade superior, revestimento 

ornamental trançado de talas vegetais de tonalidades 

contrastantes - beje (a cor original) e marrom (obtida por 

processo de coloração com substâncias diversas) -, 

compondo desenho geométrico basicamente em linhas 

oblíquas paralelas e convergentes, deixando-se as talas 

soltas, pendentes, como acabamento da metade 

inferior. Próximo à embocadura, plumas coloridas 

artificialmente completam a decoração" (SÔnia Dorta). 



061-20513 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa e branca na extremidade.

061-20514 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária nas cores roxa e rosa na extremidade.

061-20515 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa na extremidade proximal.



061-20516 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa na extremidade proximal. "Flauta 

dupla. Manufaturadas com dois tubos de bambu, sem 

orifícios de digitação e extremidade distal fechada. 

Apresentam, na metade superior, revestimento 

ornamental trançado de talas vegetais de tonalidades 

contrastantes - beje (a cor original) e marrom (obtida por 

processo de coloração com substâncias diversas) -, 

compondo desenho geométrico basicamente em linhas 

oblíquas paralelas e convergentes, deixando-se as talas 

soltas, pendentes, como acabamento da metade 

inferior. Próximo à embocadura, plumas coloridas 

artificialmente completam a decoração" (Sônia Dorta). 

061-20517 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa na extremidade proximal.

061-20518 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa na extremidade proximal.



061-20519 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa e amarela na extremidade.

061-20520 etnográfico Flauta dupla reta sem orifícios Guajajara

Instrumento de sopro, com duas hastes de bambu, sem 

orifíos de digitação, extremidade distal fechada. Hastes 

revestidas por trançado de tala de fibra vegetal na cor 

natural e marrom em motivos geométricos, com 

plumária na cor roxa, azul, preta e branca. "Flauta dupla. 

Manufaturadas com dois tubos de bambu, sem orifícios 

de digitação e extremidade distal fechada. Apresentam, 

na metade superior, revestimento ornamental trançado 

de talas vegetais de tonalidades contrastantes - beje (a 

cor original) e marrom (obtida por processo de coloração 

com substâncias diversas) -, compondo desenho 

geométrico basicamente em linhas oblíquas paralelas e 

convergentes, deixando-se as talas soltas, pendentes, 

como acabamento da metade inferior. Próximo à 

embocadura, plumas coloridas artificialmente 

completam a decoração" (Sônia Dorta). 

061-20521 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara com sementes ao centro. 

Cores amarelo e cinza. Franja em fios de algodão.

061-20522 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara. Cores amarelo e cinza com 

sementes ao centro. Franja em fios de algodão.



061-20523 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara com sementes ao centro. 

Cores laranja e madeira natural. Franja em fios de 

algodão.

061-20524 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara. Cores cinza, amarelo e 

verde. Franja em fios de algodão.

061-20525 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão marrom. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara. Cores vermelho, 

preto, amarelo verde e cor natural. Franja em fios de 

algodão e sementes até a metadade da saia.

061-20526 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara. Cores verde, vermelho e na 

cor natural. Franja em fios de algodão.

061-20527 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara. Cores roxo, amarelo e cor 

natural. Franja em fios de algodão.

061-20528 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara em cores amarela, roxa e 

madeira natural. Franja em fios de algodão.

061-20529 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara. Cores amarelo, verde e 

vermelha. Franja em fios de algodão.

061-20530 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara. Cores verde e amarelo. 

Franja em fios de algodão.



061-20531 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores roxa, 

madeira natural, amarela e verde. Franja de fios de 

algodão. Sementes e contas. Plumária marrom, preta e 

branca.

061-20532 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores roxo, 

verde e amarelo. Franja de fios de algodão com 

sementes e plumária marrom e rajada branca.

061-20533 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores verde, 

amarela e laranja e madeira natural. Franja de fios de 

algodão. Sementes e contas. Plumária marrom e 

branca.

061-20534 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores laranja, 

verde, amarelo e madeira natural. Franja de fios de 

algodão com contas e plumária marrom.

061-20535 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores roxa e 

amarela. Franja de fios de algodão amarelo. Plumária 

preta, marrom e branca.

061-20536 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores roxo e 

madeira natural. Franja de fios de algodão com contas. 

Plumária branca e preta.

061-20537 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores roxa e 

madeira natural. Franja de fios de algodão. Plumária 

preta, marrom e branca.



061-20538 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores roxa e 

madeira natural. Franja de fios de algodão. Sementes e 

contas. Plumária preta, azul e branca.

061-20539 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara. Cores roxo e na cor natural. 

Franja em fios de algodão. Plumária marrom, branca, 

preta e azual.

061-20540 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores roxa e 

madeira natural. Franja de fios de algodão com contas e 

sementes. Plumária marrom, preta e branca.

061-20541 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão entrelaçado por 

cordel de cizal. Série dupla de segmentos ocos de 

taquara em cor natural, roxa e amarela. Franja de fios de 

algodão e contas. Plumária branca e azul.

061-20542 etnográfico Saia Guajajara

Saia com suporte de fios de algodão trançado, duas 

barras de taliscas de bambu verticais tingidos na cor 

amarela, finalizada por sementes e plumárias nas cores 

preta a branca.

061-20543 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados. Série 

dupla de segmentos ocos de taquara nas cores roxa, 

madeira natural e amarela. Franja de fios de algodão. 

Plumária preta e branca.

061-20544 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão. Série dupla de 

segmentos ocos de taquara em cores amarela, laranja e 

roxa. Franja com coquinhos cortados ao meio.



061-20545 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão trançados e 

sementes. Série simples de segmentos ocos de taquara 

em cor natural. Franja de fios de algodão. Presença de 

sementes. Plumária em tons de verde. Saia infantil.

061-20546 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão e sementes 

trançados. Série simples de segmentos ocos de taquara 

em cor natura. Franja de fios de algodão e sementes. 

Plumária branca e preta.

061-20547 etnográfico Saia Guajajara

Suporte em cordel de fios de algodão vermelho 

trançados. Série simples de segmentos ocos de taquara 

em cor natural e vermelha. Franja de fios de algodão. 

Presença de sementes de pau-brasil e feijão. Plumária 

branca, vermelha, amarela e preta.

061-20548 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho globular de coité com pintura com linhas 

verticais e faixas horizontais feitos com jenipapo. 

Extremidade com plumária nas cores rajado preto e 

branco fixados com linha de algodão. Cabo em madeira. 

"Chocalhos globulares Guajajára de fruto da cuieira, 

"cuité", com cabo em madeira. Pintura decorativa preta 

de tinta de jenipapo. Ápice adornado por um conjunto de 

pingente de penas de diferentes gaviões" (Sônia Dorta). 

061-20549 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho globular de coité com pintura em faixas 

cruceiformes feitos com jenipapo. Extremidade com 

plumária nas cores azul, tons de vermelho, amarelo e 

verde, presas com fio de algodão. Cabo em madeira.



061-20550 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho globular de coité com faixas cruceiformes. 

Extremidade com plumária nas cores branca e marrom 

fixadas com linha de algodão. Cabo em madeira com fio 

de algodão na extremidade.

061-20551 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho globular de coité com faixas verticais e semi-

círculos nas extremidades. Extremidade com plumária 

nas cores azul, verde, vermelha e marrom, fixadas com 

linha de algodão. Cabo em madeira com fio de algodão 

na extremidade. "Chocalhos globulares Guajajára de 

fruto da cuieira, "cuité", com cabo em madeira. Pintura 

decorativa preta de tinta de jenipapo. Ápice adornado 

por um conjunto de pingentes emplumados com arara-

canindé, arara-vermelha e papagaio" (Sônia Dorta). 

061-20552 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho globular de coité com faixas verticais. 

Extremidade com plumária nas cores branca e preta e 

sementes, fixadas com linha de algodão. Cabo em 

madeira com fio de algodão na extremidade.

061-20553 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho em cabaça fechada, sementes no interior, 

cabo em madeira com tecido vermelho na parte inferior, 

plumárias na parte superior com fios de algodão. Pintura 

preta de linhas horizontais e verticais na cabaça.

061-20554 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho globular de coité com faixas cruceiformes e 

círculos. Extremidade com plumária nas cores verde e 

amarela fixadas com linha de algodão. Cabo em madeira 

com fio de algodão na extremidade.



061-20555 etnográfico Chocalho Guajajara

Chocalho globular de coité com pintura em faixas 

cruceiformes e círculos feitos com jenipapo. Extremidade 

com plumária nas cores verde e amarelo fixados com 

linha de algodão. Cabo em madeira. "Chocalhos 

globulares Guajajára de fruto da cuieira, "cuité", com 

cabo em madeira. Pintura decorativa preta de tinta de 

jenipapo. Ápice adornado por um conjunto de pingentes 

emplumados com papagaio-corneteiro" (Sônia Dorta). 

061-20557 etnográfico Colar Guajajara

Colar de fio de algodão com sementes pretas e 

vermelhas, espinhos de ouriço, com acabamento em 

plumárias branca, vermelha, azul e amarela.

061-20558 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de algodão envolto por sementes pretas, 

acúleos de espinho de ouriço, terminação com uma 

semente olho de cabra na cor vermelha e preta e 

plumária nas cores amarelo, vermelho, preto.

061-20559 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de algodão envolto por sementes pretas, 

acúleos de espinho de ouriço, terminação com uma 

semente olho de cabra na cor vermelha e preta, e 

plumária nas cores branco, vermelho e preto.

061-20560 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de algodão envolto por sementes pretas, 

sementes vermelhas, acúleos de espinho de ouriço, 

terminação com uma semente olho de cabra na cor 

vermelha e preta, e plumária nas cores vermelho, preto 

e branco.

061-20561 etnográfico Colar Guajajara

Colar com fio de fibra vegetal envolto por oito roletes de 

madeira envoltos por fio de algodão preto, espinho de 

ouriço, sementes de pau brasil, intercalados, pingente 

com plumária na cor branca.



061-20562 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de nylon envolto por sementes pretas, 

acúleos de espinho de ouriço, terminação com uma 

semente na cor preta, e plumária nas cores vermelho e 

azul.

061-20563 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de algodão envolto por sementes pretas, 

sementes vermelhas, acúleos de espinho de ouriço, 

terminação com duas penas na cor verde.

061-20564 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de fibra vegetal entrelaçado envolto por 

roletes de madeira, que por sua vez estão envoltos por 

filete de fibra vegetal e envoltório de fio de algodão 

preto, sementes olho de cabra vermelho e preto, 

terminação com roletes envoltos por fio de algodão 

preto. 

061-20565 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de fibra vegetal entrelaçado envolto por seis 

roletes de madeira, que por sua vez estão envoltos fio 

de algodão preto e acúleos de espinho de ouriço, 

sementes olho de cabra vermelho e preto, terminação 

com cabaça e envolta por linha de algodão vermelho.

061-20566 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de fibra vegetal entrelaçado envolto por 

sementes olho de cabra vermelho e preto, sementes 

pretas, provido de dois roletes de madeira na cor roxa, 

um pedaço de cabaça e plumária nas cores branca, azul 

e vermelha.

061-20570 etnográfico Colar Guajajara

Colar de fio de algodão com sementes pretas e 

vermelhas, espinhos de ouriço, com acabamento em 

plumárias branca, vermelha, azul e amarela.

061-20577 etnográfico Colar Guajajara

Colar em fio de nylon envolto por sementes pretas, 

acúleos de espinho de ouriço, sementes vermelhas, 

terminação com dois pingentes de roletes de madeira 

com coquinho cortado ao meio.



061-20582 etnográfico Machado de Pedra encabadado encaixado

Machado com cabo em haste de madeira, extremidade 

proximal na cor vermelha com envoltório de fibra 

vegetal e alça, extremidade distal com envoltório de 

trançado de tala de fibra vegetal nas cores natural e 

marrom, pingente de cordel de fibra entrelaçada.

061-20583 maquinário e utensílios Aparelho para cortar cabelo

Peça manual em metal, com duas hastes provida de dois 

encaixes para dedos, uma haste com terminação 

trapeizonal com lâminas duplas denteadas.

061-20584 outros Sino

Sino em metal, provido de pendulo de prego, e pegue 

vazado.

061-20590 numismática e medalhística Moeda do México

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20; anverso com figura zoomorfa 

(1988).

061-20591 numismática e medalhística Moeda do México

Moeda prateada, com sujidade. Reverso com valor de 

50; anverso com figura zoomorfa (1988).

061-20594 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade. Reverso com valor de 

300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - Réis 

(1940).

061-20595 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiros (1949).

061-20596 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1970).

061-20597 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1970).

061-20598 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1970).



061-20599 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1970).

061-20600 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1970).

061-20601 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1970).

061-20602 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1975).

061-20603 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1976).

061-20604 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1970).

061-20605 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1974).

061-20606 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro Novo (1975).

061-20607 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro Novo (1969).

061-20608 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro Novo (1975).

061-20912 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e brancocom bordas serrilhadas, em 

bom estado de conservação; Imagem de dois homens 

vestindo terno e chapéu ao lado de piscina; Iara Club de 

Marília.



061-20913 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação; Vista aérea de edificação religiosa ladeada 

por vegetação (Praça da Bandeira e Igreja Matriz de São 

Pedro) e ao fundo edificação de 2 pavimentos (Grande 

Hotel Tamoios). Cidade de Tupã.

061-20916 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de exposição com artefatos em metal; 

Exposição O Ontem Presente Hoje - Museu Índia 

Vanuíre.

061-20917 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de exposição com artefatos em metal, ao fundo 

pele de onça; Exposição O Ontem Presente Hoje - 

Museu Índia Vanuíre.

061-20918 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de exposição com peles de animais, ao fundo 

pele de onça; Exposição O Ontem Presente Hoje - 

Museu Índia Vanuíre.

061-20919 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, homem em pé vestindo camiseta listrada com os 

braços cruzados; Sr. Jesus Guimarães; Exposição Arte 

Tupãense na Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20920 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, homem em pé desatando laço de faixa 

inaugural; Exposição Arte Tupãense na Pintura- Museu 

Índia Vanuíre.

061-20921 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; 

Exposição de quadros; Exposição Arte Tupãense na 

Pintura- Museu Índia Vanuíre.



061-20922 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas visitando exposição de quadros; Exposição Arte 

Tupãense na Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20923 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas visitando exposição de quadros; Exposição Arte 

Tupãense na Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20924 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de exposição de quadros; Exposição Arte Tupãense na 

Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20925 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de exposição de quadros; Exposição Arte Tupãense na 

Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20926 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de exposição de quadros; Exposição Arte Tupãense na 

Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20927 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de exposição de quadros; Exposição Arte Tupãense na 

Pintura- Museu Índia Vanuíre.



061-20928 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

panorâmica de exposição de quadros; Exposição Arte 

Tupãense na Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20929 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de exposição de quadros; Exposição Arte Tupãense na 

Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20930 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

panorâmica de exposição de quadros; Exposição Arte 

Tupãense na Pintura- Museu Índia Vanuíre.

061-20931 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de exposição Arte Tupãense na Pintura- Museu Índia 

Vanuíre.

061-20932 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco , em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada; Vista frontal de 

edificação; Residência do fundador.

061-20935 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação, com escrita na borda superior; Grupo de 

pessoas perfiladas, grupo de indígenas; Ao fundo, 

habitação indígena, Rio Tietê.

061-20936 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Vista aérea de veículos enfileirados em via 

pública; À esquerda placa em edificação"Casas 

Ernambucanas,Tecidos Resistentes,cores firmes". 

Desfile realizado em Tupã, quando Tupã ganhou o 

prêmio de município de maior progresso.



061-20937 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Vista aérea de veículos perfilados em via pública; 

Desfile realizado em Tupã, quando Tupã ganhou o 

prêmio de município de maior progresso.

061-20938 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Ao centro, caminhão diante de edificação (Posto 

Cacique).

061-20939 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Imagem de fachada de edificação (Agência 

Chevrolet Souza Leão & Cia). 

061-20940 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Imagem de edificação em madeira; bomba de 

Gasolina ao lado da 1.ª casa, em madeira, construída 

em Tupã na Av. Tamoios, propriedade de Eurico da Silva 

Moraes em 12/1929.

061-20941 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada; Imagem em 

primeiro plano de árvore e torre de edificação religiosa 

(igreja Matriz de São Pedro) em construção.

061-20942 documento visual Cartão-postal [Edifício do Cine Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida do edifício do Cine 

Tupã de fachada cor de rosa na Praça da Bandeira, Tupã.

061-20943 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, colada em papel na cor 

cinza, com marca de carimbo no canto inferior direito; 

oito homens trajando ternos e um a direita com roupa 

religiosa na cor preta, em pé perfilados.



061-20944 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

colada em papel; Grupo de adultos e crianças em frente 

à residência, na lateral esquerda duas mulheres em 

janela, no distrito de Arco-Iris, SP; Residencia construida 

por ocasião da instalação do distrito de Arco-Iris em 1948 

.

061-20945 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em estado de 

conservação regular, com marca de carimbo no canto 

inferior direito, marca de dobra e perda de papel nas 

bordas; Vista panorâmica de via pública com árvores ao 

centro (avenida Tamoios) em Tupã no ano de 1939.

061-20946 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de quatro crianças à frente de 

grupo de homens;Comemoração de 09 de julho de 1972; 

Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:" Homenagem 9 de julho, onde se 

vê os combatentes João Arantes de terno escuro, Pio de 

Almeida (com a mão no queixo), Benedito da Silva 

Leite(Titico, de óculos), Américo Féfim e Idenolphi 

Semeghini".

061-20947 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Homem de costas vestindo camisa branca e 

calça xadrez em meio a grupo de pessoas.

061-20948 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Grupo de pessoas reunidas em praça, ao fundo, 

duas bandeiras; Comemoração de 9 julho em 

homenagem aos ex-combatentes.



061-20949 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de homem em pé usando terno 

de braços cruzados, ao lado, seis homens perfilados. 

Comemoração de 9 julho em homenagem aos ex-

combatentes. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Imagem de ex-

combatebtes presentes a praça 9 de julho para 

homenagem aos ex-combatentes. São eles, à esquerda 

o locutor José Marques Beato, com gravador a mão, 

Benedito da Silva Leite(Titico, de óculos)sr.João Arantes 

ao lado de um garoto, Nelson Penteado, sr. Devita e sr. 

Pio de Almeida".

061-20950 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Quatro crianças carregando arranjos de flores 

nas mãos diante de homens. Comemoração 9 de julho 

em Tupã.

061-20951 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Imagem de sete homens perfilados em frente a 

monumento; Comemoração de 9 julho em homenagem 

aos ex-combatentes. Segundo a Gerente Geral do MHP 

Índia Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Sr. 

Ubaldino, sr. Pio de Almeida, sr.Sebastião Veríssimo, 

sr.Benedito da Silva Leite(Titico),sr.Breno Barros e 

sr.João Zacano", em comemoração aos ex-combatentes 

na praça 9 de julho, junto ao monumento na vila Vargas.



061-20952 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco homem em pé usando 

terno de braços cruzados, ao lado de seis homens; 

Comemoração de 9 julho em homenagem aos ex-

combatentes. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia 

Vanuíre Tamimi David Rayes Borsato:" Em 

comemoração aos ex-combatentes, no dia 9 de julho, 

junto ao monumento na praça de mesmo nome os ex-

combatentes estavam perfilados diante o mastro. O 

locutor sr.José Marques Beato, sr.João Arantes, sr.João 

Zacano e sr. Pio de Almeida de braços cruzados".

061-20953 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco à esquerda da foto homem 

ao lado de mulher ladeado por sete homens e um 

menino. Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre 

Tamimi David Rayes Borsato:" Na praça 9 de julho-vila 

Vargas, homenagem aos ex-combatentes. Ao microfone 

o locutor sr.Edson Joel, Benedito Silva Leite, sr.João 

Arantes, sr.João Zacano, sr.Nelson Penteado e sr. Pio de 

Almeida".

061-20954 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada e marca de carimbo 

no canto inferior direito; Fachada principal do Colégio 

Dom Bosco de Tupã dirigido por padres salesianos.

061-20955 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada e marca de carimbo 

no canto inferior direito; Imagem de vitrines e cartazes 

de corpo humano pendurados na parede.



061-20956 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada e marca de carimbo 

no canto inferior direito; Imagem de interior de banheiro 

(Colégio Dom Bosco).

061-20957 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada e marca de carimbo 

e "Fotto Nitto" impresso no canto inferior direito; Em 

primeiro plano carteiras de madeira, janelas às esquerda 

e quadro negro ao fundo; Imagem de sala de aula 

(Colégio Dom Bosco).

061-20958 fotografia Fotografia Preto e Branco

otografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com borda serrilhada e marca de carimbo 

e "Fotto Nitto" impresso no canto inferior direito; 

Imagem de corredor, ao fundo janela; Colégio Dom 

Bosco de Tupã.

061-20959 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco em bom estado de 

conservação; Imagem de casa em madeira, no lado 

esquerdo um automóvel, no lado direito grupo de oito 

homens, sendo um deles o Sr. Luiz de Souza Leão; 

Prédio da primeira casa e primeiro hotel de Tupã.

061-20960 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Grupo de dez homens, oito em pé, um sentado e 

um agachado, diante de edificação de madeira; Amigos 

reunidos após o almoço, realizado em 12/10/1929.

061-20961 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Figura indígena masculino usando adornos 

no pescoço e nos braços; Chefe da tribo do Municípío de 

Tupan.



061-20962 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito. Imagem de dez homens sentados em pilha de 

madeira; Grupo de "malandros" feito em Tupã em 

12/10/29 (-citação do fundador Luiz de Souza Leão).

061-20963 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Paisagem de terra, coqueiro e árvores; Imagem 

da Avenida Tamoios em Tupã 12 de outubro de 1929. 

061-20964 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Grupo de homens de chapéu e 3 placas 

indicativas; No local onde deverá passar a companhia 

paulista, ao fundo três placas indicativas de estradas; 

Abertura da Estrada de Ferro. 

061-20965 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito e escrita na parte central; Vista via pública 

(Avenida Tamoyo de Tupan), em primeiro plano duas 

crianças e ao fundo grupo de pessoas; Em edificação à 

esquerda placa JULIO MECA.

061-20966 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com marca de carimbo no canto inferior 

direito; Imagem de 6 homens em frente à edificação de 

madeira. Hotel Tupan inaugurado em 12 de outurbo de 

1929.

061-20968 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de edificações de madeira, 

árvores, toras e ao centro chaminé (Locomovel gerador 

de energia).



061-20969 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Duas bandeiras fixadas à painel em espaço expositivo; 

9.ª Exposição Temporária "Semana da Pátria" e 

"Histórico do Museu".

061-20970 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Vista 

panorâmica de espaço expositivo; 9.ª Exposição 

Temporária "Semana da Pátria" e "Histórico do Museu".

061-20971 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

de cartazes fixados em painéis e documentos dispostos 

sobre suporte em espaço expositivo, no canto esquerdo 

da foto, vaso de plantas.

061-20972 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Grupo de 

pessoas em espaço expositivo; Alunos da EEPSG 

Joaquim Abarca, acompanhados pela Prof.ª Elizabete 

Manrique Moreno vendo a exposição da passagem do 

aniversário da instalação do museu.

061-20973 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Cartazes 

fixados em quatro painéis em parede em espaço 

expositivo; ao centro cartaz com os dizeres: "Concurso 

de Cartazes Revivendo o Folclore".

061-20974 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Cartazes 

fixados em quatro painéis em espaço expositivo, no 

canto esquerdo ilustração de Saci Pererê.



061-20975 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Cartazes 

fixados em painéis e documentos dispostos sobre 

suporte em espaço expositivo.

061-20976 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Busto 

sobre bloco de mármore em jardim.

061-20977 uso doméstico Copo

Copo em vidro, transparente, base plana com motivo 

floral em alto relevo; corpo com superfície ondulada 

diagonalmente.

061-20982 artes plásticas Pintura [Cavalo]

Pintura sobre madeira, de cavalo, grama e céu. Provido 

de moldura de dois níveis em madeira na cor marrom e 

branca.

061-20983 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com data inscrita na borda superior direita; 

Vista parcial de edificação (Avenida Tamoios com a rua 

Tupis), onde se vê alguma vegetação.

061-20984 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de pessoas (indígenas) de mãos dadas 

formando uma roda; Dança Xavante.

061-20985 etnográfico Colar de sementes

Colar com fio de fibra vegetal com sementes de pau-

brasil, intercalados com espinho de ouriço e roletes de 

bambu. Pingente com serie de oito roletes de bambu, 

sementes, finalizado por oito pingentes com sementes, 

espinhos de ouriço.

061-20986 etnográfico Coroa Radial (odi) Karajá

Coroa radial com cordão em fibra vegetal trançada, 

plumária branca de jaburu e preta de urubu.

061-20987 etnográfico Lori-Lori Karajá (Coifa)

Suporte em touca tecida em filé com cordéis de buriti, 

plumária de colhereiro, gaviãozinho e jaburu nas cores 

branca, preta, rosa.



061-20989 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá 

Cesto karajá (ruri espiral) em fibra de palmeira buriti e 

tingindo em marrom, com tampa e alça, adorno de 

plumária nas laterais da boca, formato arredondado.

061-20990 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá

Cesto bolsiforme com tampa, suporte em talas envoltas 

por fibra vegetal de duas cores, natural e marrom, 

trançada com motivos geométricos. Dois pingentes nas 

laterias da boca com plumária nas cores rosa e branca, 

alça em cordel de fibra vegetal. "Cestos bolsiformes ou 

bolsas, sacolas, patronas. Constituem-se em cestos 

recipientes providos de alça, para carregar ou pendurar, 

comumente com tampa, de diferentes tamanhos e 

formatos. Servem para acondicionar e tranportar 

pequenos pertences de uso pessoal. Cesto pequeno, de 

trançado espiralado de palha da palmeira buriti e costura 

com fio de seda da mesma planta, de variadas formas 

arredondadas ou retangulares, tendo usualmente 

padrões inspirados em potes, moringas, panelas de 

cerâmica utilitária própria e em objetos estranhos à 

cultura tradicional Karajá, como garrafas e latas. A 

palha, como se observa, é trabalhada na cor original e 

tingida como corantes naturais. Trabalho feminino, 

possuindo dupla função: Guardar objetos pequenos de 

uso das artesãs, das meninas e velhos e constituir-se em 

artigo de comércio, com grande aceitação nos centros 

urbanos" (Sônia Dorta). 



061-20991 etnográfico Cesto (Patuá) Karajá (Warabahi)

Cesto karajá elíptico, com tampa encaixante, 

confeccionado com olho de coqueiro marajá e com alça 

de palha de buriti. "Cesto estojiforme, conhecido pelo 

termo Patuá. Confeccionado pelo homem segundo a 

técnica dobrada. A matéria prima consiste na prefoliação 

da palmeira de babaçu sendo as estruturas de varetas - 

que determinam a forma ovalada - obtidas de nervuras 

da palmeira tucum e da palmeira que os Karajá 

denominam manajá. Fios de algodão servem para a 

costura e cordéis de seda de buriti para as alças. Usados 

pelo homem casado, rapaz e mulher, destinam-se à 

guarda de bens delicados e preciosos: as maiores, à 

conservação de materiais necessários na manufatura de 

flechas, como penas, plumas, cipó imbé, novelo de linha 

de algodão, breu e ainda de adornos plumários; as 

menores, ao depósito de miudezas" (Sônia Dorta). 



061-20992 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá 

Cesto em forma de disco com tampa, com suporte em 

tala, trançada com fio de fibra vegetal. Dois pingentes 

nas laterias da boca com plumária nas cores rosa e 

preta, alça em cordel de fibra vegetal em duas cores, 

natural e marrom, trançada. "Cestos bolsiformes ou 

bolsas, sacolas, patronas. Constituem-se em cestos 

recipientes providos de alça, para carregar ou pendurar, 

comumente com tampa, de diferentes tamanhos e 

formatos. Servem para acondicionar e tranportar 

pequenos pertences de uso pessoal. Cesto pequeno, de 

trançado espiralado de palha da palmeira buriti e costura 

com fio de seda da mesma planta, de variadas formas 

arredondadas ou retangulares, tendo usualmente 

padrões inspirados em potes, moringas, panelas de 

cerâmica utilitária própria e em objetos estranhos à 

cultura tradicional Karajá, como garrafas e latas. A 

palha, como se observa, é trabalhada na cor original e 

tingida como corantes naturais. Trabalho feminino, 

possuindo dupla função: Guardar objetos pequenos de 

uso das artesãs, das meninas e velhos e constituir-se em 

artigo de comércio, com grande aceitação nos centros 

urbanos" (Sônia Dorta). 

061-20993 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá

Cesto bolsiforme em fibra de vegetal trançado, com 

tampa e alça em cordel entrelaçado.



061-20994 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá 

Cesto quadrangular com tampa, suporte em talas 

envoltas por fibra vegetal de duas cores, natural e 

marrom, trançada em espiral, série de roletes verticais 

de fibra vegetal unidos entre si por fios de fibra, dois 

pingentes nas laterias da boca com plumária."Cestos 

bolsiformes ou bolsas, sacolas, patronas. Constituem-se 

em cestos recipientes providos de alça, para carregar ou 

pendurar, comumente com tampa, de diferentes 

tamanhos e formatos. Servem para acondicionar e 

tranportar pequenos pertences de uso pessoal. Cesto 

pequeno, de trançado espiralado de palha da palmeira 

buriti e costura com fio de seda da mesma planta, de 

variadas formas arredondadas ou retangulares, tendo 

usualmente padrões inspirados em potes, moringas, 

panelas de cerâmica utilitária própria e em objetos 

estranhos à cultura tradicional Karajá, como garrafas e 

latas. A palha, como se observa, é trabalhada na cor 

original e tingida como corantes naturais. Trabalho 

feminino, possuindo dupla função: Guardar objetos 

pequenos de uso das artesãs, das meninas e velhos e 

constituir-se em artigo de comércio, com grande 

aceitação nos centros urbanos" (Sônia Dorta). 

061-20995 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá

Cesto (ruri espiral) vasiforme com tampa, suporte em 

talas envoltas por fibra vegetal trançada em duas cores, 

natural e marrom, com motivos geométricos. Dois 

pingentes na laterais da boca com plumária nas cores 

preto, vermelha, rosa e branca. Tampa com borda em 

fibra do mesmo material.



061-20996 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá

Cesto bolsiforme com tampa, suporte em talas envoltas 

por fibra vegetal trançada, duas faixas horizontais de 

fibra na cor marrom, um pingente na lateal da boca com 

plumária nas cores amarelo, vermelho, preto e rosa, 

tampa com borda em fibra marrom. "Cestos bolsiformes 

ou bolsas, sacolas, patronas. Constituem-se em cestos 

recipientes providos de alça, para carregar ou pendurar, 

comumente com tampa, de diferentes tamanhos e 

formatos. Servem para acondicionar e tranportar 

pequenos pertences de uso pessoal. Cesto pequeno, de 

trançado espiralado de palha da palmeira buriti e costura 

com fio de seda da mesma planta, de variadas formas 

arredondadas ou retangulares, tendo usualmente 

padrões inspirados em potes, moringas, panelas de 

cerâmica utilitária própria e em objetos estranhos à 

cultura tradicional Karajá, como garrafas e latas. A 

palha, como se observa, é trabalhada na cor original e 

tingida como corantes naturais. Trabalho feminino, 

possuindo dupla função: Guardar objetos pequenos de 

uso das artesãs, das meninas e velhos e constituir-se em 

artigo de comércio, com grande aceitação nos centros 

urbanos" (Sônia Dorta). 

061-20997 etnográfico Cesto (ruri) Karajá

Cesto em fibra de buriti em duas cores trançado, com 

tampa e alça, pingentes de plumárias preto, branco e 

rosa nas laterais da boca.

061-20998 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá

Cesto bolsiforme, eliptico, em fibra de buriti trançado em 

duas cores, com tampa e alça em cordão, pingente de 

plumárias nas laterais nas cores rosa e branco.



061-20999 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá 

Cesto bolsiforme de fibra vegetal trançada, borda 

reforçada por aro flexivel de tala de fibra, alça em fibra 

trançada nas cores natural e marrom. "Cesto de palha de 

palmeira de trançado cruzado em diagonal, provido de 

alça. Empregado tanto para transporte como 

paradepósito de produtos diversos" (Sônia Dorta). 

061-21000 etnográfico Cinto Karajá

Cinto com suporte em fibra de buriti trançado em duas 

cores com linhas horizontal centrais, laterais em arco, 

com plumárias nas cores branco e preto fixadas e 

pingentes de bambú e plumárias rosa. "Enfeites de 

jovens Karajá, do sexo masculino, para diferentes 

ocasiões rituais. Cinta emplumada de palha de buriti e 

penas, provavelmente de garça e maguari, com três 

rosetas equidistantes de plumas de colhereiro" (Sônia 

Dorta). 

061-21001 etnográfico Cinto Karajá

Cinto com suporte em fibra de buriti trançado em duas 

cores com motivos geométricos, laterais em arco, com 

plumárias nas cores rosa e preto fixadas. "Enfeites de 

jovens Karajá, do sexo masculino, para diferentes 

ocasiões rituais. Cinta. Nesta cinta emplumada de faixa 

trançada, provavelmente de buriti, com motivos 

decorativos geométricos claro/escuro, destacam-se as 

nuances cromáticas róseas das penas e plumas de 

colhereiro" (Sônia Dorta). 

061-21002 etnográfico Cinto Karajá

Cinto com suporte em fibra de buriti trançado em duas 

cores em linhas horizontais, laterais em arco, com 

plumárias nas cores rosa e quatro pingentes com 

plumárias nas cores rosa e preta fixadas.



061-21003 etnográfico Saia Karajá

Suporte em faixa de fibra de Buriti trançada nas cores 

marrom e natural e adornada com roletes e plumária 

rosa nas extremidades. Franja em fibra de Buriti marrom 

e natural.

061-21004 etnográfico Leque do Occipício (Cocar - Hahetô) Karajá

Leque em formato de ferradura, com série de fasquias 

de palmeira e unidas entre si por cordel algodão, suporte 

em cordão de fibra vegetal entrelaçado, plumária de 

arara, ema, gavião e colhereiro nas cores preta, rosa, 

azul e vermelha, provido de um disco.

061-21005 etnográfico Leque do Occipício (Cocar - Hahetô) Karajá 

Adorno de cabeça, formato de cauda de pavão, com 

ligadura flexível, abre e fecha, com plumária nas cores 

rosa, preto e laranja, com bambu, e disco de bambu e 

fibra vegetal.

061-21006 etnográfico Bolsa de Coité prov. Karajá 

Bolsa de coité, com motivos geométricos entalhada, 

com boca, plumárias de ema, colhereiro e arará nas 

laterais nas cores rosa branca, azul, vermelha, amarela 

e verde (arara), alça em fio de algodão 

trançado.(Provavelmente Karajá). "Bolsa de cuité 

decorada com motivos geométricos incisos, alça de 

cordel de algodão e emplumação feita com tufos de 

plumas de colhereiro, garça, arara-canga e 

provavelmente araraúna. Para guardar e transportar 

miudezas" (Sônia Dorta). 

061-21007 etnográfico Bolsa de Coité prov. Karajá 

Bolsa em coité, com motivos geométricos entalhados, 

plumária de arara, ema e colhereiro nas laterais nas 

cores rosa branca. Alça em cordel de fibra vegetal. 

(Provavelmente Karajá). "Bolsa de cuité apresentando 

decoração incisa em motivos geométricos. Alça de fibra 

de buriti e emplumação elaborada com garça e 

colhereiro. Para transporte de bens" (Sônia Dorta). 



061-21008 etnográfico Bolsa de coité Bororo 

Bolsa em coité recipiente com orifício desprovido de 

tampa, em motivos geométricos entalhados e alça de 

cordel de fibra vegetal. Utilizado para guardar plumas.

061-21009 etnográfico Bolsa de coité Bororo

Bolsa em coité, com motivos geométricos entalhados, 

plumária de arara, ema e colhereiro nas laterais nas 

cores azul, vermelha e branca. Alça em cordel de fibra 

vegetal nas cores natural e roxo.

061-21010 etnográfico Bolsa de coité Bororo 

Bolsa de coité, forma circular, com motivos geométricos 

entalhado por todo corpo, alça em fibra de buriti, 

pingentes de plumárias de ema, arara e colhereiro nas 

laterais da boca.

061-21011 etnográfico Bolsa de coité Karajá

Bolsa em coité, com motivos geométricos entalhados, 

plumária de arara, papagaio e colhereiro nas laterais nas 

cores verde, vermelha e branca. Alça em cordel de fibra 

vegetal.

061-21012 etnográfico Boneca Karajá 

Boneca cabaça adornada com desenhos com tinta de 

jenipapo e urucumm, conjunto de plumárias 

representando os membros com cordel de fibra de buriti.

061-21013 etnográfico Colar de plumárias Karajá

Colar de fibra de buriti trançada, envolto por gomos de 

bambú com linhas de algodão e plumárias de colhereiro 

e pavão, nas cores rosa, branco, cinza e preta, finalizado 

com pingente de bico de colhereiro seco e plumárias nas 

cores rosa e branco.

061-21014 etnográfico Colar de plumária Karajá

Colar com fio de fibra vegetal na cor natural e marrom, 

entrelaçado, com quatro roletes de madeira envolto por 

fio de algodão industrializado e plumárias nas cores 

branca, preta, rosa e verde. Pingente de carapaça de 

caramujo na cor branca.



061-21016 etnográfico Colar Karajá

Colar com fibra de buriti natural e marrom, entrelaçadas, 

envolto por dois roletes com plumária verde, branca e 

preta de penas de papagageio e colhereiro. Pingente 

com fibra de buriti em espiral, finalizado com dois 

pingentes de sementes e plumária amarela.

061-21017 etnográfico Colar emplumado Karajá

Colar com cordel de buriti e segmento de bambu envolto 

por plumária nas cores preta, amarela, branca e rosa, 

pigentes de rolete de bambú envolto por plumária na cor 

amarela, verde, branca e rosa.

061-21018 etnográfico Colar de sementes Karajá

Colar com fio de fibra vegetal envolto por sementes 

vermelhas e pretas, roletes de madeira envolto por fio 

de fibra vegetal e espinho de ouriço, roletes envolto por 

plumária nas cores vermelha, branca, rosa e preta, 

pingente de cabaça com linhas horizontais.

061-21019 etnográfico Colar de plumárias

Colar com fibra de buriti trançado, com plumárias 

brancas, verde, vermelho fixadas com fio de buriti em 

bambú. Finalizado com pingente de plumárias nas cores 

branco e preto.

061-21020 etnográfico Coroa Vertical Karajá - Werehe 

Coroa vertical com aro de tala de peciolo de taquara, 

série de talas com plumária de colhereiro e pato 

selvagem nas cores branca e preta, fixadas com fios de 

fibra. "Coroa vertical. Observe neste ornamento a 

técnica denominada emplumação em pétala, bastante 

comum entre os Karajá, pela qual se fixam a uma só face 

do suporte, em sentido vertical, plumas com o lado 

avesso para fora" (Sônia Dorta). 



061-21023 etnográfico Aro emplumado Tapirapé

Aro em taquara envolto por fio de algodão, resina e 

plumária branca. Adorno central com quatro roletes de 

taquara envoltos por fios de algodão na cor branca e 

preta, encimado por plumária nas cores rosa, vermelha, 

preta, fixadas com resina. "Aro emplumado. Penugem 

branca envolve o aro de taquara, sobressaindo, 

encaixadas em roletes ocos envoltos por fios de algodão 

bicolores, penas pretas não identificadas e rosas de 

colhereiro contrastando com plumas vermelhas de arara-

vermelha. Adorno masculino" (Sônia Dorta). 

061-21024 etnográfico Sacola (Nanci) Karajá

Sacola retangular em fibra de buriti trançada nas cores 

natural e marrom, faixa vertical central destacada, dois 

botões de fibra na extremidade superior, parte traseira 

prolongada com caimento frontal, servindo de tampa, 

presa aos botões por fios de fibra vegetal.

061-21025 etnográfico Sacola (Nanci) Karajá

Sacola retangular em fibra de buriti, detalhes tingidos 

em marrom, boca contornada em fibra tingida em 

marrom, alça, e plumárias de colhereiro nas laterais da 

boca.

061-21026 etnográfico Sacola (Nanci) Karajá

Sacola retangular em fibra de buriti, detalhes verticais 

tingidos em marrom, boca contornada em fibra tingida 

em marrom, alça trançada em duas cores e plumárias 

nas cores azul, amarelo, verde, rosa nas laterais da 

boca.



061-21027 etnográfico Sacola (Nanci) Karajá

Bolsa platiforme com fibra de buriti em duas cores, 

costura com cordéis, borda em fibra escura, alça com 

cordéis em duas cores de mesmo material trançado, 

pingentes nas laterais superiores com plumária nas cores 

rosa, amarela e azul. "Cestos bolsiformes ou bolsas, 

sacolas, patronas. Constituem-se em cestos recipientes 

providos de alça, para carregar ou pendurar, 

comumente com tampa, de diferentes tamanhos e 

formatos. Servem para acondicionar e tranportar 

pequenos pertences de uso pessoal. Cesto bolsiforme 

trançado de palha de buriti, de acordo com a técnica 

enrolada com fio duplo, ou torcida. Trabalho e uso 

feminino, tradicionalmente para guardar e às vezes 

carregar materiais reservados ao plantio e à tinturaria, 

como sementes de milho, amendoim, algodão e urucu. 

Poucas mulheres ainda dominanm sua técnica de 

confecção, preferindo as mais jovens bolsinhas 

industrializadas. Eventualmente também empregado 

como artigo de comércio" (Sônia Dorta). 

061-21028 etnográfico Utensílios em miniatura Karajá 

Conjunto de cinco miniaturas de utensílios em madeira, 

uso cotidiano, com detalhes geométricos em preto, 

fixados em esteria de fibra vegetal de buriti e três 

adornos plumários nas cores rosa vermelho e verde. 

061-21029 etnográfico Banco de Madeira Karajá

Banco talhado em madeira, pintado com motivos de 

figuras geométricas em jenipapo ao longo de seu 

assento e sua base. Alça de fibra vegetal entrelaçada na 

parte superior. Pingentes de plumárias branca, vermelha 

e rosa em ambas as extremidades.



061-21030 etnográfico Boneca de cabaça 

Boneca em cabaça, com pintura de motivos geométricos 

no bojo, pingentes nos lugares dos membros com fio de 

fibra vegetal, sementes e plumária nas cores branca, 

azul, amarela, rosa, verde, preto, extremidade superior 

da cabaça com pintura de rosto. Alça em fi de fibra 

vegetal.

061-21032 etnográfico Borduna quadrangular Karajá

Arma contundente de madeira, punho com entalhe 

pontiagudo, empunhadura com revestimento de 

trançado de tala de fibra vegetal nas cores natural e 

marrom em motivos geométricos, extremidade distal 

afilada com quatro arestas.

061-21033 etnográfico Par de Pulseiras Karajá 

Par de braçadeira em faixa circular, tecida em algodão, 

confeccionada segunda a técnica de croché, provida de 

franjas, usada na altura do bíceps.

061-21034 etnográfico Par de jarreteiras Karajá 

Par de jarreteiras de chumaço de algodão tingido, para 

membros inferiores. "Par de jarreteiras de cordões. 

Franjas de cordéis de algodão, tingidos com corante de 

urucu, dispostas ao longo de cordel de sustentação de 

idêntico material, elaborado segundo a técnica de 

passamanaria. Indumentária festiva de adultos jovens 

do sexo masculino" (Sônia Dorta). 

061-21035 etnográfico Cinto Karajá (Knwetknã)

Cinto em faixa tecida em algodão preto com franjas nas 

extremidades. "Cinto tecido de fios de algodão tingidos 

com corante de jenipapo para uso de crianças" (Sônia 

Dorta). 



061-21036 etnográfico Par de Pulseira Karajá 

Cordel de algodão trançado finalizado por franja. "Par de 

pulseira de cordões tingidos de urucu. Formados por 

cordel de algodão confeccionado em passamanaria, 

provido de comprida franja de mesmo material em parte 

de sua extensão. Complementos de pulseira tecida: 

amarrados em suas rebarbas, anterior e posterior. Uso 

festivo de adultos jovens do sexo masculino" (Sônia 

Dorta). 

061-21037 etnográfico Chocalho Karajá

Chocalho globular de cabaça com motivos geométricos 

gravados. Extremidade com plumária nas cores rosa e 

branca, fixadas com fibra vegetal e resina. Cabo em 

madeira envolto por fibra vegetal trançada nas cores 

natural e preta. Presença de resina.

061-21038 etnográfico Chocalho Karajá

Chocalho globular de cabaça com linhas pretas 

horizontais. Cabo em madeira envolto por palha 

trançada em duas cores, clara e escura, fixada à cabaça 

com cera. Plumárias rosas presas por linha de buriti na 

parte superior da cabaça.

061-21040 etnográfico Chocalho Karajá 

Chocalho globular de coité com motivos geométricos 

entalhados com plumária de colhereiro e jaburu na 

extremidade nas cores branca e rosa, fixadas com resina 

e fios de algodão preto. Cabo de madeira de tucum. 

"Chocalho globular de cuité. Apresenta decoração 

geométrica incisa e ápice adornado com tufo de plumas 

de colhereiro e jaburu" (Sônia Dorta). 



061-21041 etnográfico Chocalho

Chocalho globular de coité com motivos geométricos 

entalhados. Extremidade com plumária nas cores 

amarelo, verde e rosa. Fixadas com cordel de fibra de 

butiti. Cabo espatular em madeira envolto por fibra de 

buriti nas cores natural e marrom com motivos 

geométricos.

061-21042 etnográfico Chocalho

Chocalho globular de coité com motivos geométricos 

entalhados. Extremidade com plumária nas cores 

amarelo, laranja, verde, vermelha, branca e preta. 

Fixadas com cordel de fibra de butiti. Cabo em madeira 

envolto por fibra de buriti trançado nas cores natural e 

marrom.

061-21043 etnográfico Chocalho

Chocalho globular de cabaça, envolto por fibra de buriti 

trançado, nas cores natural e preta. Extremidade com 

plumária nas cores azul, verde, rosa e branco, fixadas 

com cordel de fibra de butiti. Cabo em madeira. 

"Chocalho globular de cabaça e cabo de madeira, 

revestidos por trançado cruzado de materiais 

provenientes da palmeira buriti, do cipó-imbé e algodão. 

O adereço plumário constitui-se de plumas cor-de-rose 

de colhereiro, multicores de arara e brancas, 

provavelmente de garça-branca" (Sônia Dorta). 

061-21044 etnográfico Par de pulseiras Karajá 

Par de pulseira infantil circular, tecida, sem franjas, 

confeccionada segunda a técnica de interlaçamento, 

cordel na borda superior.

061-21045 etnográfico Cordel para braço Karajá Cordel de algodão preto, várias voltas, nó central.

061-21047.01 etnográfico Arco Karajá

Arco circular em madeira, empunhadura em fios de 

algodão finalizado por fibra vegetal e fios de algodão 

preto, pingete de plumária branca na extremidade 

proximal do envoltorio, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó.



061-21048.01 etnográfico Arco Karajá

Arco circular em madeira patí pintada na cor preta, 

extremidade distal revestida po fios de fibra de buriti, 

pingete de plumária branca e rosa, provido de corda em 

fibra vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior 

mediante um nó e envolta no ombro superior.

061-21049.01 etnográfico Arco Tapirapé Karaja

Arco circular em madeira patí, provido de corda em fibra 

vegetal entralaçada fixada ao ombro inferior mediante 

um nó e envolta no ombro superior, ombros com entalhe 

circular.

061-21050 etnográfico Tiara Yanomami

Tiara com taliscas de buriti e espinho de ouriço, com 

plumárias de colhereiro e garça nas cores rosa, vermelha 

e preto.

061-21051 etnográfico Tiara Tapirapé

Tiara com taliscas de buriti, acúleos de espinho de 

ouriço, plumária na cor branca, detalhe frontal 

cruciforme, envolta por fibra vegetal nas cores marrom e 

natural, formando um losango.

061-21052 etnográfico Lança circular Karajá

Lança circular em madeira pau-brasil, empunhadura e 

extremidade distal revestidas com trançado de tala de 

fibra de buriti e embira em motivos geométricos nas 

cores marrom e natural, com plumária de Arara e Xexéu, 

nas cores rosa, branca, preta e amarela.

061-21053 etnográfico Lança losangular Karajá

Lança losangular prismática em madeira Pau Brasil, 

empunhadura revestido por trançado de tala de fibra de 

buriti e embira em motivos geométricos e pingentes de 

plumária branca.

061-21054 etnográfico Remo espatular Karajá

Remo em madeira com pá em forma de espátula, 

terminado em ponta triangular, com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, cabo com entalhe 

decorativo circular próximo ao punho em forma de cauda 

de peixe.



061-21055 etnográfico Licocó em cerâmica Karajá

Licocó em cerâmica, com motivos geométricos em 

jenipapo. Pernas separadas. Cordéis de algodão abaixo 

do joelho. Braços arqueados, ostentando lança em 

madeira com plumagem próxima a ponta da lança nas 

cores vermelha e verde, fixada com algodão preto. Colar 

pintado nas cores azul e vermelho.

061-21056 etnográfico Licocó em cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum, posição corporal em pé com membros inferiores 

retos e paralelos, com adorno de envoltório de fio de 

algodão abaixo dos joelhos. Apresenta cinta de 

entrecasca.

061-21057 etnográfico Licocó de madeira Karajá 

Boneca em madeira com motivos geométricos grafados 

na cor preta em jenipapo, posição corporal em pé com 

membros inferiores retos e paralelos, pés em semi-

círculo. Presença de mamas. Braços rentes ao tronco. 

Rosto em v com pintura e excisão tradicional Karajá.

061-21058 etnográfico Licocó de madeira Karajá 

Boneca em madeira com motivos geométricos grafados 

na cor preta em jenipapo, posição corporal em pé com 

membros inferiores retos e paralelos, pés em semi-

círculo. Presença de mamas. Braços rentes ao tronco. 

Rosto em v com pintura e excisão tradicional Karajá.

061-21059 etnográfico Licocó em cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Formato fálico. Tronco com orifício central 

representando o umbigo. Presença de mamas. Ausência 

de braços. Cabeça representando a cauda do peixe 

Tucunaré.



061-21060 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e bege, posição 

corporal sentada com membros inferiores flexionados e 

paralelos, adornado com envoltório de fios de algodão 

natural abaixo dos joelhos. Presença de mamas. Braços 

sobre os joelhos.

061-21061 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum, posição corporal sentada com membros 

inferiores flexionados e paralelos, adornado com 

envoltório de fios de algodão na cor vermelha abaixo dos 

joelhos; Presença de mamas.

061-21062 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Formato fálico. Tronco com orifício central 

representando o umbigo. Presença de mamas. Ausência 

de braços. Cabeça cilíndrica.

061-21063 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Formato fálico. Tronco com orifício central 

representando o umbigo. Presença de mamas. Ausência 

de braços. Cabeça representando a cauda do peixe 

Tucunaré.

061-21064 etnográfico Licocó em Cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e bege, posição 

corporal sentada com membros inferiores flexionados e 

paralelos, adornado com envoltório de fios de algodão 

natural abaixo dos joelhos. Presença de mamas. Braços 

sobre o joelhos.



061-21065 etnográfico Licocó em Cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Formato fálico. Tronco com orifício central 

representando o umbigo. Presença de mamas. Ausência 

de braços. Cabeça cilíndirca. Cabelo preto com corte 

tradicional.

061-21066 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá. 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo. Formato fálico. 

Tronco com orifício central representando o umbigo. 

Presença de mamas. Ausência de braços. Cabeça 

representando a cauda do peixe Tucunaré, com pintura 

tradicional.

061-21067 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e bege. Formato 

fálico.Tronco com cinta de entrecasca de árvore e orifício 

central representando o umbigo. Presença de mamas. 

Ausência de braços. Rosto com pintura tradicional.

061-21068 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Figura fantástica da mitologia Turehêni. Base 

em taça. Tronco globular. Braços rente ao corpo, com 

pulseiras na cor vermelha. Cabeça em forma de cauda 

de peixe.

061-21069 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, posição corporal 

sentada com membros inferiores retos e paralelos. 

Presença de mamas. Ausência de braços. Figura 

fantástica com três cabeças, rostos com pintura e 

excisão tradicional Karajá.



061-21070 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum, posição corporal sentada com membros 

inferiores flexionados e paralelos. Tronco com orifício 

central representando o umbigo. Braços arqueados com 

mão descansando sobre as pernas.

061-21071 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Formato fálico. Presença de mamas. Ausência 

de braços. Rosto com pintura tradicional Karajá. Cabelos 

longos na cor preta e adornos na extremidade inferior.

061-21072 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Figura fantástica da mitologia Turehêni. Posição 

corporal em pé com membros inferiores retos e 

paralelos. Tronco globular. Braços rente ao corpo, com 

pulseiras.

061-21073 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo. Formato fálico. 

Presença de mamas. Ausência de braços. Rosto 

cilindrico, sem pintura representando índios de outras 

tribos.

061-21074 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, posição corporal 

sentada com membros inferiores retos e paralelos. 

Presença de mamas. Braço direito flexionado com mão 

descançada sobre o ventre. Braço esquerdo arqueado 

com mão sobre a perna.



061-21075 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Conjunto em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Figura masculina, representando caça e pesca, 

posição corporal sentada, sobre canoa (Igara), com 

membros inferiores dobrados. Braços apoiados sobre as 

pernas.

061-21076 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo, posição corporal 

sentada com membros inferiores retos e paralelos. 

Presença de mamas. Braços arqueados com mão 

abertas segurando tigela descansada sobre as pernas. 

Rosto com pintura tradicional Karajá.

061-21078 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Formato fálico. Tronco com orifício central 

representando o umbigo. Ausência de braços. Cabeça 

com pintura tradicional Karajá em forma de cauda do 

peixe.

061-21079 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo. Formato fálico. 

Tronco com orifício central representando o umbigo. 

Presença de mamas. Ausência de braços. Rosto com 

pintura tradiconal Karajá. Cabelo preto com corte 

tradicional.

061-21080 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo. Formato fálico. 

Presença de mamas. Ausência de braços. Cabeça em 

forma de cauda de peixe.

061-21083 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo. Formato 

triangular. Orifício central e na parte superior do vértice. 

Sinais de queima.



061-21084 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum. Formato fálico. Tronco com orifício central 

representando o umbigo. Presença de mamas. Ausência 

de braços. Rosto com pintura tradicional Karajá, cabelos 

pretos.

061-21085 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo. Formato fálico. 

Tronco com orifício central representando o umbigo. 

Presença de mamas. Ausência de braços. Rosto com 

pintura tradicional Karajá. Cabelos pretos com corte 

tradicional.

061-21086 etnográfico Adorno Labial (Odohó) Karajá

Adorno em madeira de piúna, espessura fina, com ponta 

de encaixe labial na extremidade inferior, extremidade 

superior com pintura preta em jenipapo.

061-21087 etnográfico Cachimbo Karajá

Aparelho de fumador esculpido em madeira, 

representando a forma do fruto do jequitibá, pintado na 

cor preta em jenipapo.

061-21088 etnográfico Cuia em coité

Recipiente feito de fruto maduro de coité cortado ao 

meio, face interna com pintura preta de jenipapo, face 

externa com motivos geométricos gravados, compondo 

desenhos de cascos e caminhos de animais,plantas 

etc.usado como colher ou para servir alimento e água.

061-21089 etnográfico Cuia em coité

Recipiente feito de fruto maduro de coité cortado ao 

meio, face interna com pintura preta de jenipapo, face 

externa com motivos geométricos gravados, compondo 

desenhos de cascos e caminhos de animais,plantas 

etc.usado como colher ou para servir alimento e água.



061-21090 etnográfico Cuia em coité

Recipiente feito de fruto maduro de coité cortado ao 

meio, face externa com motivos geométricos gravados, 

compondo desenhos de cascos e caminhos de 

animais,plantas etc.usado como colher ou para servir 

alimento e água.

061-21091 etnográfico Cuia em coité

Recipiente feito de fruto maduro de coité cortado ao 

meio, face externa com motivos geométricos gravados, 

compondo desenhos de cascos e caminhos de 

animais,plantas etc.usado como colher ou para servir 

alimento e água.

061-21092 etnográfico Cerâmica Karajá

Panela vasiforme com pintura de motivos geométricos 

com jenipapo, borda pintada com jenipapo, face interna 

com pintura de em formato de cruzes em jenipapo, 

sinais de queima.

061-21093 etnográfico Tigela Karajá

Tigela em cerâmica, borda pintada com jenipapo, face e 

base interior com motivos geométricos em urucum e 

jenipapo, sinais de queima.

061-21094 etnográfico Tigela Karajá

Tigela em cerâmica, borda pintada na cor preta com 

jenipapo, face interior com motivos geométricos na cor 

vermelha em urucum e na cor preta em jenipapo, sinais 

de queima.

061-21096 etnográfico Par de Brincos Karajá 

Par de brincos, rolete de madeira, extremidade com 

roseta de plumária nas cores rosa e branco, fixadas por 

envoltório de cordel de algodão e resina, centro das 

rosetas com resina preta e disco de concha. "Par de 

brincos emplumados. Ostentado por jovens do sexo 

masculino no cotidiano e, principalmente, em rituais. 

Apresenta haste de madeira, plumas de colhereiro, disco 

de concha fluvial, cera de abelha e cordel de algodão" 

(Sônia Dorta). 



061-21100 etnográfico Pente singelo de duas hastes Karajá

Pente singelo de duas hastes em madeira, série paralela 

de taliscas de madeira pontiagudas unidas entre si por 

trançado de palha de buriti na cor natural em motivos 

geométricos, dois pingentes nas laterais superiores com 

suporte em rolete de madeira e plumária. "Os pentes 

singelo de duas hastes em geral são elaborados com 

hastes de madeira e dentes provenientes de espinho de 

tucum. A entramação, funcional e decorativa, é 

trabalhada com fios de algodão, fios de idêntico material 

mesclados com fios de seda de buriti ou somente estes, 

usados tanto na cor natural quanto tingidos em 

tonalidades do marrom ao negro. Os adereços plumários 

dos pentes aqui representados originam-se basicamente 

de plumas de araras, colhereiro, garça e papagaio. Os 

pentes, sobretudo os de entramação de seda de buriti, 

constituem-se em importante item de comércio" (Sônia 

Dorta). 

061-21102 etnográfico Pente singelo de duas hastes Karajá

Pente singelo de duas hastes em madeira, série paralela 

de taliscas de madeira de palmeira tucum pontiagudas 

unidas entre si por trançado de palha de buriti na cor 

natural em motivos geométricos, dois pingentes nas 

laterais superiores de plumárias nas cores verde, 

vermelho e branco.

061-21103 etnográfico Brinquedo de Canoa (Igara) Karajá 

Embarcação em madeira Sarã, com motivos 

geométricos grafados na face externa, escavada em 

formato elíptico, fundo chato e soerguida na popa, proa 

com corte em bisel duplo. Ao centro dois bonecos de 

máscara de aruanã em palha com extremidades unidas 

e presa a madeira.



061-21104 etnográfico Brinquedo de Canoa (Igara) Karajá 

Embarcação em madeira Sarã, com motivos 

geométricos grafados na face externa, escavada em 

formato elíptico, fundo chato e soerguida na popa, proa 

com corte em bisel duplo com plumária na cores verde e 

vermelha. Ao centro um boneco de máscara de aruanã.

061-21105 etnográfico Colar de sementes

Colar com cordel de fibra vegetal, sementes de olho de 

cabra intercaladas por roletes de bambú.

061-21106 etnográfico Colar de sementes

Colar com fio de nylon envolto por sementes 

intercaladas por sementes de bambú.

061-21107 etnográfico Colar de sementes

Colar com fio de algodão envolto por sementes, roletes 

de bambú, sementes e espinho de ouriço intercalados.

061-21108 etnográfico Colar de sementes Kaiapó

Colar com fio nylon envolto por sementes (abipuruna) 

vermelha, preta e marrom, roletes de madeira 

intercalados, extremidade inferior com doze sementes 

marrom e sementes vermelha.

061-21110 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro (1950).

061-21111 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro (1955).

061-21112 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro (1948).

061-21113 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro (1949).

061-21114 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro (1952).



061-21115 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Rui Barbosa - 

Cruzeiro (1946).

061-21116 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-21117 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).

061-21118 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-21119 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-21120 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifacio - Cruzeiro (1948).

061-21121 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-21122 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1942).

061-21123 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifacio - Cruzeiro (1955).

061-21124 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-21125 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).



061-21126 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-21127 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-21128 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1943).

061-21129 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1970).

061-21130 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1978).

061-21131 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1978).

061-21132 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1959).

061-21133 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1957).

061-21134 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1961).

061-21135 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 cruzeiro; anverso com Brasão da 

República - Cruzeiro (1961).

061-21136 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa 

do Brasil - Cruzeiro (1965).



061-21137 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1930).

061-21138 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis (1938).

061-21139 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 300 réis; anverso com efígie de 

Carlos Gomes - Réis (1938).

061-21140 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1970).

061-21141 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1970).

061-21142 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-21143 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com imagem 

de pé de café e plantação ao fundo - Cruzeiro (1984).

061-21144 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-21145 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

perda de papel. Reverso com valor de 1 cruzeiro; 

anverso com efígie do Marquês de Tamandaré. - 

Cruzeiro.

061-21146 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra 

. Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie do 

Marquês de Tamandaré. - Cruzeiro.



061-21147 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra 

. Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie do 

Marquês de Tamandaré - Cruzeiro.

061-21148 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra 

. Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie do 

Marquês de Tamandaré - Cruzeiro.

061-21149 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

perda de papel. Reverso com valor de 2 cruzeiros; 

anverso com efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro

061-21150 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento, marcas de dobra e 

perda de papel. Reverso com valor de 2 cruzeiros; 

anverso com efígie do Duque de Caxias - Cruzeiro.

061-21151 numismática e medalhística Cédula da Bolívia

Cédula da Bolívia , em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 boliviano; anverso com efígie do 

Simón Bolivar. - Boliviano

061-21152 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie do 

Barão do Rio Branco - Cruzeiro.

061-21153 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 5 cruzeiros; anverso com efígie do 

Barão do Rio Branco- Cruzeiro.

061-21154 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com efígie 

do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-21155 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com efígie 

do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-21156 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com efígie 

do Getulio Vargas - Cruzeiro.



061-21157 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com efígie 

do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-21158 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com efígie 

do Getulio Vargas - Cruzeiro.

061-21159 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com efígie 

do Deodoro da Fonseca - Cruzeiro.

061-21160 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com efígie 

do Deodoro da Fonseca - Cruzeiro.

061-21161 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da Princesa Isabel - Cruzeiro.

061-21162 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da Princesa Isabel - Cruzeiro.

061-21163 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da Princesa Isabel - Cruzeiro.

061-21164 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da Princesa Isabel - Cruzeiro.

061-21165 numismática e medalhística Cédula do Brasil

Cédula do Brasil, com amarelamento e marcas de dobra. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com efígie do 

Marquês de Tamandaré - Cruzeiro.

061-21166 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-21167 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade. Reverso com valor de 20 

centavos; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Cruzeiro (1946).



061-21168 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1944).

061-21169 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-21170 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-21171 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 centavos; anverso com efígie 

de Rui Barbosa - Cruzeiro (1950).

061-21172 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1946).

061-21173 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1954).

061-21174 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-21175 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie do Presidente 

Dutra - Cruzeiro (1953).

061-21176 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1948).

061-21177 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1942).

061-21178 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).



061-21179 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-21180 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-21181 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-21182 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-21183 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-21184 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1901).

061-21185 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa 

do Brasil - Cruzeiros (1965).

061-21186 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 20 cruzeiros; anverso com mapa 

do Brasil - Cruzeiros (1965).

061-21187 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-21188 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

Getúlio Vargas - Réis (1938).

061-21189 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1930).



061-21190 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (1920).

061-21191 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1945).

061-21192 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1950).

061-21193 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 10 centavos; anverso com efígie 

de José Bonifacio - Cruzeiro (1951).

061-21194 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Oswaldo Cruz - Réis (1927).

061-21195 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 400 réis; anverso com efígie de 

Oswaldo Cruz - Réis (1927).

061-21196 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 centavo; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-21197 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 centavo; anverso com efígie da 

República (1967).

061-21198 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-21199 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).



061-21200 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 100 réis; anverso com efígie do 

Almirante Tamandaré - Réis (1937).

061-21201 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-21202 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com duas 

efígies masculinas - Cruzeiro Comemorativa do 

Sesquicentenário (1972).

061-21203 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 pesos; anverso com efígie do 

Almirante G.Brown - Comemorativa do Bicentenario do 

Almirante G.Brown (1977).

061-21204 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 200 réis; anverso com efígie da 

República - Réis (ilegível).

061-21205 numismática e medalhística Moeda da Argentina

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 peso; anverso com efígie da 

República (1960).

061-21206 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade, desgaste e oxidação. 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1965).

061-21207 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1965).

061-21208 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 cruzeiros; anverso com efígie 

da República - Cruzeiro (1965).

061-21209 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e desgaste. Reverso com 

valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do Brasil - 

Cruzeiro (1946).



061-21210 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1951).

061-21211 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 2 cruzeiros; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-21212 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-21213 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1946).

061-21214 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com imagem 

de figura feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-21215 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-21216 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com imagem de figura 

feminina ajoelhada - Réis (1927).

061-21217 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com alor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1945).

061-21218 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 cruzeiro; anverso com mapa do 

Brasil - Cruzeiro (1946).



061-21219 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 1000 réis; anverso com efígies de D.Pedrro II e 

Getúlio Vargas, sobrepostas - Réis Comemorativa 

Centenário da Independência (1822-1922).

061-21220 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-21221 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 300 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-21222 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie de Getúlio Vargas - 

Réis (1940).

061-21223 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 400 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-21224 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 200 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-21225 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 100 réis; anverso com efígie da República - Réis 

(1901).

061-21226 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-21227 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 20 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1947).

061-21228 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de José 

Bonifacio - Cruzeiro (1947).



061-21229 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 10 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1945).

061-21230 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1000 réis; anverso com efígie de 

Tobias Barreto - Réis (1939).

061-21231 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 50 centavos; anverso com efígie de Getúlio 

Vargas - Cruzeiro (1946).

061-21232 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 50 centavos; anverso com efígie 

de Getúlio Vargas - Cruzeiro (1944).

061-21233 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígie do Regente Feijó - 

Réis (1938).

061-21234 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda dourada, com sujidade e oxidação. Reverso com 

valor de 500 réis; anverso com efígies de D.Pedro I e 

Epitacio Pessoa - Réis Comemorativa Centenário da 

Independência (1822-1922).

061-21235 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 5 centavos; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-21236 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 1 centavo; anverso com efígie da 

República - Cruzeiro (1969).

061-21237 numismática e medalhística Moeda do Brasil

Moeda prateada, em bom estado de conservação. 

Reverso com valor de 10 cruzeiros; anverso com mapa 

do Brasil - Cruzeiro (1983).

061-21238 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em regular estado de 

conservação, com perda de papel, furos e 

amarelamento; Imagem de campo aberto, ao fundo 

trave de futebol e árvores. homens jogando futebol em 

campo. 



061-21239 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em regular estado de 

conservação, com marcas de furo e bordas serrilhadas; 

Imagem de fachada de edificação. 1.ª sede do Tupã 

Tenis Clube em 1942.

061-21240 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e brancocom bordas serrilhadas, 

perfurações nos cantos, manchas e escrita na lateral 

esquerda; Vista panorâmica de edificação (1.ª sede do 

Tupã Tenis Clube em 1942).

061-21241 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação; Vista aérea de cidade; À direita campo 

aberto (Estádio Municipal de Tupã).

061-21242 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco ao centro, com bordas 

serrilhadas e em bom estado de conservação; Quatro 

mulheres e um homem encostados em cerca de 

madeira; Praça da Bandeira em Tupã.

061-21243 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com bordas serrilhadas; Em primeiro plano 

via pública com duas crianças sentadas em banco. Ao 

fundo duas edificações religiosas. Praça da Bandeira em 

Tupã.

061-21244 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas 

em bom estado de conservação. Mulher e homem 

segurando as mãos de criança em corredor ladeado por 

vegetação; Praça da Bandeira.

061-21245 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco com bordas serrilhadas em 

bom estado de conservação; Quatro homens sentados 

em banco; Praça da Bandeira em Tupã.



061-21246 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, em bom estado de 

conservação, com bordas serrilhadas; Quatro homens 

sentados em banco, ao fundo fachada de edificação; 

Praça da Bandeira, em Tupã/SP.

061-21247 documento visual Cartão-postal

[Igreja matriz de Tupã, 

construção]

Cartão postal com ilustração colorida da fachada de 

igreja em construção; Igreja matriz de Tupã.

061-21248 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios, 1954]

Cartão postal com ilustração colorida da Avenida 

Tamoios no ano 1954.

061-21249 documento visual Cartão-postal [Praça Dom Bosco]

Cartão postal com ilustração colorida da fachada de 

edificação com jardim; Praça Dom Bosco.

061-21250 documento visual Cartão-postal

[Associação Comercial e 1.º 

Grupo Escolar de Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida da Associação 

Comercial e 1.º Grupo Escolar de Tupã.

061-21251 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida de rua com praça, 

carros e casas comerciais; Av. Tamoios.

061-21252 documento visual Cartão-postal [Aeroporto Municipal de Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida do Aeroporto 

Municipal de Tupã.

061-21253 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com marcas de dobras e 

escrita no canto inferior direito; Onze homens de chapéu 

e quatro crianças perfilados diante de ossada; Cidade de 

Parapuã.

061-21254 documento textual Documento

Documento do gabinete civil do governador do Estado 

da Paraíba.

061-21255 etnográfico Licocó em Cerâmica Karajá 

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo e vermelha em 

urucum, posição corporal em pé com membros inferiores 

retos e paralelos. Tronco globular. Braços rente ao corpo, 

mãos abertas descansadas sobre o torax. Rosto com 

pintura tradicional Karajá.

061-21256 documento visual Cartão-postal [Piscina Marajoara, Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida da Piscina 

Marajoara - Tupã 1956.

061-21257 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios, Fusca]

Cartão postal com ilustração colorida da Avenida 

Tamoios - 1956, fusca cor de rosa no canto direito da 

foto.



061-21258 documento visual Cartão-postal [Avenida Tamoios]

Cartão postal com ilustração colorida da Avenida 

Tamoios - 1956.

061-21259 documento visual Cartão-postal

[Praça Dom Bosco, Colégio Dom 

Bosco]

Cartão postal com ilustração colorida da Praça Dom 

Bosco - Colégio Dom Bosco 1956.

061-21260 documento visual Cartão-postal

[Igreja matriz em construção, 

Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida da igreja matriz em 

construção - Tupã 1956.

061-21261 documento visual Cartão-postal [Prefeitura Municipal de Tupã]

Cartão postal com ilustração colorida da Prefeitura 

Municipal de Tupã - 1956.

061-00000_00001 publicação Jornal Diário

061-00000_00002 publicação Jornal Superior

061-00000_00003 publicação Jornal Superior

061-00000_00004 publicação Jornal Superior

061-00000_00005 publicação Jornal Superior

061-00000_00006 publicação Jornal Superior

061-00000_00007 publicação Jornal Superior

061-00000_00008 publicação Jornal Superior

061-00000_00009 publicação Jornal Superior

061-00000_00010 publicação Jornal Superior

061-00000_00011 publicação Jornal do Norte

061-00000_00012 publicação Jornal do Norte

061-00000_00013 publicação Jornal do Norte

061-00000_00014 publicação Jornal do Norte

061-00000_00015 publicação Jornal do Norte

061-00000_00016 publicação Jornal do Norte

061-00000_00017 publicação Jornal do Norte

061-00000_00018 publicação Jornal do Norte

061-00000_00019 publicação Jornal do Norte

061-00000_00020 publicação Jornal do Norte

061-00000_00021 publicação Jornal do Norte

061-00000_00022 publicação Jornal do Norte

061-00000_00023 publicação Jornal do Norte

061-00000_00024 publicação Jornal do Norte

061-00000_00025 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_00026 publicação Folha do Povo



061-00000_00027 publicação Folha do Povo

061-00000_00028 publicação Folha do Povo

061-00000_00029 publicação Folha do Povo

061-00000_00030 publicação Folha do Povo

061-00000_00031 publicação Folha do Povo

061-00000_00032 publicação Folha do Povo

061-00000_00033 publicação Folha do Povo

061-00000_00034 publicação Folha do Povo

061-00000_00035 publicação Folha do Povo

061-00000_00036 publicação Folha do Povo

061-00000_00037 publicação Folha do Povo

061-00000_00038 publicação Folha do Povo

061-00000_00039 publicação Folha do Povo

061-00000_00040 publicação Folha do Povo

061-00000_00041 publicação Folha do Povo

061-00000_00042 publicação Folha do Povo

061-00000_00043 publicação Folha do Povo

061-00000_00044 publicação Folha do Povo

061-00000_00045 publicação Folha do Povo

061-00000_00046 publicação Folha do Povo

061-00000_00047 publicação Folha do Povo

061-00000_00048 publicação Folha do Povo

061-00000_00049 publicação Folha do Povo

061-00000_00050 publicação Folha do Povo

061-00000_00051 publicação Folha do Povo

061-00000_00052 publicação Folha do Povo

061-00000_00053 publicação Folha do Povo

061-00000_00054 publicação Folha do Povo

061-00000_00055 publicação Folha do Povo

061-00000_00056 publicação Folha do Povo

061-00000_00057 publicação Folha do Povo

061-00000_00058 publicação Folha do Povo

061-00000_00059 publicação Folha do Povo

061-00000_00060 publicação Folha do Povo



061-00000_00061 publicação Folha do Povo

061-00000_00062 publicação Folha do Povo

061-00000_00063 publicação Folha do Povo

061-00000_00064 publicação Folha do Povo

061-00000_00065 publicação Folha do Povo

061-00000_00066 publicação Folha do Povo

061-00000_00067 publicação Folha do Povo

061-00000_00068 publicação Folha do Povo

061-00000_00069 publicação Folha do Povo

061-00000_00070 publicação Folha do Povo

061-00000_00071 publicação Folha do Povo

061-00000_00072 publicação Folha do Povo

061-00000_00073 publicação Folha do Povo

061-00000_00074 publicação Folha do Povo

061-00000_00075 publicação Folha do Povo

061-00000_00076 publicação Folha do Povo

061-00000_00077 publicação Folha do Povo

061-00000_00078 publicação Folha do Povo

061-00000_00079 publicação Folha do Povo

061-00000_00080 publicação Folha do Povo

061-00000_00081 publicação Folha do Povo

061-00000_00082 publicação Folha do Povo

061-00000_00083 publicação Folha do Povo

061-00000_00084 publicação Folha do Povo

061-00000_00085 publicação Folha do Povo

061-00000_00086 publicação Folha do Povo

061-00000_00087 publicação Folha do Povo

061-00000_00088 publicação Folha do Povo

061-00000_00089 publicação Folha do Povo

061-00000_00090 publicação Folha do Povo

061-00000_00091 publicação Folha do Povo

061-00000_00092 publicação Folha do Povo

061-00000_00093 publicação Folha do Povo

061-00000_00094 publicação Folha do Povo



061-00000_00095 publicação Folha do Povo

061-00000_00096 publicação Folha do Povo

061-00000_00097 publicação Folha do Povo

061-00000_00098 publicação Folha do Povo

061-00000_00099 publicação Folha do Povo

061-00000_00100 publicação Folha do Povo

061-00000_00101 publicação Folha do Povo

061-00000_00102 publicação Folha do Povo

061-00000_00103 publicação Folha do Povo

061-00000_00104 publicação Folha do Povo

061-00000_00105 publicação Folha do Povo

061-00000_00106 publicação Folha do Povo

061-00000_00107 publicação Folha do Povo

061-00000_00108 publicação Folha do Povo

061-00000_00109 publicação Folha do Povo

061-00000_00110 publicação Folha do Povo

061-00000_00111 publicação Folha do Povo

061-00000_00112 publicação Folha do Povo

061-00000_00113 publicação Folha do Povo

061-00000_00114 publicação Folha do Povo

061-00000_00115 publicação Folha do Povo

061-00000_00116 publicação Folha do Povo

061-00000_00117 publicação Folha do Povo

061-00000_00118 publicação Folha do Povo

061-00000_00119 publicação Folha do Povo

061-00000_00120 publicação Folha do Povo

061-00000_00121 publicação Folha do Povo

061-00000_00122 publicação Folha do Povo

061-00000_00123 publicação Folha do Povo

061-00000_00124 publicação Folha do Povo

061-00000_00125 publicação Folha do Povo

061-00000_00126 publicação Folha do Povo

061-00000_00127 publicação Folha do Povo

061-00000_00128 publicação Folha do Povo



061-00000_00129 publicação Folha do Povo

061-00000_00130 publicação Folha do Povo

061-00000_00131 publicação Folha do Povo

061-00000_00132 publicação Folha do Povo

061-00000_00133 publicação Folha do Povo

061-00000_00134 publicação Folha do Povo

061-00000_00135 publicação Folha do Povo

061-00000_00136 publicação Folha do Povo

061-00000_00137 publicação Folha do Povo

061-00000_00138 publicação Folha do Povo

061-00000_00139 publicação Folha do Povo

061-00000_00140 publicação Folha do Povo

061-00000_00141 publicação Folha do Povo

061-00000_00142 publicação Folha do Povo

061-00000_00143 publicação Folha do Povo

061-00000_00144 publicação Folha do Povo

061-00000_00145 publicação Folha do Povo

061-00000_00146 publicação Folha do Povo

061-00000_00147 publicação Folha do Povo

061-00000_00148 publicação Folha do Povo

061-00000_00149 publicação Folha do Povo

061-00000_00150 publicação Folha do Povo

061-00000_00151 publicação Folha do Povo

061-00000_00152 publicação Folha do Povo

061-00000_00153 publicação Folha do Povo

061-00000_00154 publicação Folha do Povo

061-00000_00155 publicação Folha do Povo

061-00000_00156 publicação Folha do Povo

061-00000_00157 publicação Folha do Povo

061-00000_00158 publicação Folha do Povo

061-00000_00159 publicação Folha do Povo

061-00000_00160 publicação Folha do Povo

061-00000_00161 publicação Folha do Povo

061-00000_00162 publicação Folha do Povo



061-00000_00163 publicação Folha do Povo

061-00000_00164 publicação Folha do Povo

061-00000_00165 publicação Folha do Povo

061-00000_00166 publicação Folha do Povo

061-00000_00167 publicação Folha do Povo

061-00000_00168 publicação Folha do Povo

061-00000_00169 publicação Folha do Povo

061-00000_00170 publicação Folha do Povo

061-00000_00171 publicação Folha do Povo

061-00000_00172 publicação Folha do Povo

061-00000_00173 publicação Folha do Povo

061-00000_00174 publicação Folha do Povo

061-00000_00175 publicação Folha do Povo

061-00000_00176 publicação Folha do Povo

061-00000_00177 publicação Folha do Povo

061-00000_00178 publicação Folha do Povo

061-00000_00179 publicação Folha do Povo

061-00000_00180 publicação Folha do Povo

061-00000_00181 publicação Folha do Povo

061-00000_00182 publicação Folha do Povo

061-00000_00183 publicação Folha do Povo

061-00000_00184 publicação Folha do Povo

061-00000_00185 publicação Folha do Povo

061-00000_00186 publicação Folha do Povo

061-00000_00187 publicação Folha do Povo

061-00000_00188 publicação Folha do Povo

061-00000_00189 publicação Folha do Povo

061-00000_00190 publicação Folha do Povo

061-00000_00191 publicação Folha do Povo

061-00000_00192 publicação Folha do Povo

061-00000_00193 publicação Folha do Povo

061-00000_00194 publicação Folha do Povo

061-00000_00195 publicação Folha do Povo

061-00000_00196 publicação Folha do Povo



061-00000_00197 publicação Folha do Povo

061-00000_00198 publicação Folha do Povo

061-00000_00199 publicação Folha do Povo

061-00000_00200 publicação Folha do Povo

061-00000_00201 publicação Folha do Povo

061-00000_00202 publicação Folha do Povo

061-00000_00203 publicação Folha do Povo

061-00000_00204 publicação Folha do Povo

061-00000_00205 publicação Folha do Povo

061-00000_00206 publicação Folha do Povo

061-00000_00207 publicação Folha do Povo

061-00000_00208 publicação Folha do Povo

061-00000_00209 publicação Folha do Povo

061-00000_00210 publicação Folha do Povo

061-00000_00211 publicação Folha do Povo

061-00000_00212 publicação Folha do Povo

061-00000_00213 publicação Folha do Povo

061-00000_00214 publicação Folha do Povo

061-00000_00215 publicação Folha do Povo

061-00000_00216 publicação Folha do Povo

061-00000_00217 publicação Folha do Povo

061-00000_00218 publicação Folha do Povo

061-00000_00219 publicação Folha do Povo

061-00000_00220 publicação Folha do Povo

061-00000_00221 publicação Folha do Povo

061-00000_00222 publicação Folha do Povo

061-00000_00223 publicação Folha do Povo

061-00000_00224 publicação Folha do Povo

061-00000_00225 publicação Folha do Povo

061-00000_00226 publicação Folha do Povo

061-00000_00227 publicação Folha do Povo

061-00000_00228 publicação Folha do Povo

061-00000_00229 publicação Folha do Povo

061-00000_00230 publicação Folha do Povo



061-00000_00231 publicação Folha do Povo

061-00000_00232 publicação Folha do Povo

061-00000_00233 publicação Folha do Povo

061-00000_00234 publicação Folha do Povo

061-00000_00235 publicação Folha do Povo

061-00000_00236 publicação Folha do Povo

061-00000_00237 publicação Folha do Povo

061-00000_00238 publicação Folha do Povo

061-00000_00239 publicação Folha do Povo

061-00000_00240 publicação Folha do Povo

061-00000_00241 publicação Folha do Povo

061-00000_00242 publicação Folha do Povo

061-00000_00243 publicação Folha do Povo

061-00000_00244 publicação Jornal Superior

061-00000_00245 publicação Jornal Superior

061-00000_00246 publicação Jornal Superior

061-00000_00247 publicação Jornal Superior

061-00000_00248 publicação Jornal Superior

061-00000_00249 publicação Jornal Superior

061-00000_00250 publicação Jornal Superior

061-00000_00251 publicação Jornal Superior

061-00000_00252 publicação Jornal Superior

061-00000_00253 publicação Jornal Superior

061-00000_00254 publicação Jornal Superior

061-00000_00255 publicação Jornal Superior

061-00000_00256 publicação Jornal Superior

061-00000_00257 publicação Jornal Superior

061-00000_00258 publicação Jornal Superior

061-00000_00259 publicação Jornal Superior

061-00000_00260 publicação Jornal Superior

061-00000_00261 publicação Jornal Superior

061-00000_00262 publicação Jornal Superior

061-00000_00263 publicação Jornal Superior

061-00000_00264 publicação Jornal Superior



061-00000_00265 publicação Jornal Superior

061-00000_00266 publicação Jornal Superior

061-00000_00267 publicação Jornal Superior

061-00000_00268 publicação Jornal Superior

061-00000_00269 publicação Jornal Superior

061-00000_00270 publicação Jornal Superior

061-00000_00271 publicação Jornal Superior

061-00000_00272 publicação Jornal Superior

061-00000_00273 publicação Jornal Superior

061-00000_00274 publicação Jornal Superior

061-00000_00275 publicação Jornal Superior

061-00000_00276 publicação Jornal Superior

061-00000_00277 publicação Jornal Superior

061-00000_00278 publicação Jornal Superior

061-00000_00279 publicação Jornal Superior

061-00000_00280 publicação Jornal Superior

061-00000_00281 publicação Jornal Superior

061-00000_00282 publicação Jornal Superior

061-00000_00283 publicação Jornal Superior

061-00000_00284 publicação Jornal Superior

061-00000_00285 publicação Jornal Superior

061-00000_00286 publicação Jornal Superior

061-00000_00287 publicação Jornal Superior

061-00000_00288 publicação Jornal Superior

061-00000_00289 publicação Jornal Superior

061-00000_00290 publicação Jornal Superior

061-00000_00291 publicação Jornal Superior

061-00000_00292 publicação Jornal Superior

061-00000_00293 publicação Jornal Superior

061-00000_00294 publicação Jornal Superior

061-00000_00295 publicação Jornal Superior

061-00000_00296 publicação Jornal Superior

061-00000_00297 publicação Jornal Superior

061-00000_00298 publicação Jornal Superior



061-00000_00299 publicação Jornal Superior

061-00000_00300 publicação Jornal Superior

061-00000_00301 publicação Jornal Superior

061-00000_00302 publicação Jornal Superior

061-00000_00303 publicação Jornal Superior

061-00000_00304 publicação Jornal Superior

061-00000_00305 publicação Jornal Superior

061-00000_00306 publicação Jornal Superior

061-00000_00307 publicação Jornal Superior

061-00000_00308 publicação Jornal Superior

061-00000_00309 publicação Jornal Superior

061-00000_00310 publicação Jornal Superior

061-00000_00311 publicação Jornal Superior

061-00000_00312 publicação Jornal Superior

061-00000_00313 publicação Jornal Superior

061-00000_00314 publicação Jornal Superior

061-00000_00315 publicação Jornal Superior

061-00000_00316 publicação Jornal Superior

061-00000_00317 publicação Jornal Superior

061-00000_00318 publicação Jornal Superior

061-00000_00319 publicação Jornal Superior

061-00000_00320 publicação Jornal Superior

061-00000_00321 publicação Jornal Superior

061-00000_00322 publicação Jornal Superior

061-00000_00323 publicação Jornal Superior

061-00000_00324 publicação Jornal Superior

061-00000_00325 publicação Jornal Superior

061-00000_00326 publicação Jornal Superior

061-00000_00327 publicação Jornal Superior

061-00000_00328 publicação Jornal Superior

061-00000_00329 publicação Jornal Superior

061-00000_00330 publicação Jornal Superior

061-00000_00331 publicação Jornal Superior

061-00000_00332 publicação Jornal Superior



061-00000_00333 publicação Jornal Superior

061-00000_00334 publicação Jornal Superior

061-00000_00335 publicação Jornal Superior

061-00000_00336 publicação Jornal Superior

061-00000_00337 publicação Jornal Superior

061-00000_00338 publicação Jornal Superior

061-00000_00339 publicação Jornal Superior

061-00000_00340 publicação Jornal Superior

061-00000_00341 publicação Jornal Superior

061-00000_00342 publicação Jornal Superior

061-00000_00343 publicação Jornal Superior

061-00000_00344 publicação Jornal Superior

061-00000_00345 publicação Jornal Superior

061-00000_00346 publicação Jornal Superior

061-00000_00347 publicação Jornal Superior

061-00000_00348 publicação Jornal Superior

061-00000_00349 publicação Jornal Superior

061-00000_00350 publicação Jornal Superior

061-00000_00351 publicação Jornal Superior

061-00000_00352 publicação Jornal Superior

061-00000_00353 publicação Jornal Superior

061-00000_00354 publicação Jornal Superior

061-00000_00355 publicação Jornal Superior

061-00000_00356 publicação Jornal Superior

061-00000_00357 publicação Jornal Superior

061-00000_00358 publicação Jornal Superior

061-00000_00359 publicação Jornal Superior

061-00000_00360 publicação Jornal Superior

061-00000_00361 publicação Jornal Superior

061-00000_00362 publicação Jornal Superior

061-00000_00363 publicação Jornal Superior

061-00000_00364 publicação Jornal Superior

061-00000_00365 publicação Jornal Superior

061-00000_00366 publicação Jornal Superior



061-00000_00367 publicação Jornal Superior

061-00000_00368 publicação Jornal Superior

061-00000_00369 publicação Jornal Superior

061-00000_00370 publicação Jornal Superior

061-00000_00371 publicação Jornal Superior

061-00000_00372 publicação Jornal Superior

061-00000_00373 publicação Jornal Superior

061-00000_00374 publicação Jornal Superior

061-00000_00375 publicação Jornal Superior

061-00000_00376 publicação Jornal Superior

061-00000_00377 publicação Jornal Superior

061-00000_00378 publicação Jornal Superior

061-00000_00379 publicação Jornal Superior

061-00000_00380 publicação Jornal Superior

061-00000_00381 publicação Jornal Superior

061-00000_00382 publicação Jornal Superior

061-00000_00383 publicação Jornal Superior

061-00000_00384 publicação Jornal Superior

061-00000_00385 publicação Jornal Superior

061-00000_00386 publicação Jornal Superior

061-00000_00387 publicação Jornal Superior

061-00000_00388 publicação Jornal Superior

061-00000_00389 publicação Jornal Superior

061-00000_00390 publicação Jornal Superior

061-00000_00391 publicação Jornal Superior

061-00000_00392 publicação Jornal Superior

061-00000_00393 publicação Jornal Superior

061-00000_00394 publicação Jornal Superior

061-00000_00395 publicação Jornal Superior

061-00000_00396 publicação Jornal Superior

061-00000_00397 publicação Jornal Superior

061-00000_00398 publicação Jornal Superior

061-00000_00399 publicação Jornal Superior

061-00000_00400 publicação Jornal Superior



061-00000_00401 publicação Jornal Superior

061-00000_00402 publicação Jornal Superior

061-00000_00403 publicação Jornal Superior

061-00000_00404 publicação Jornal Superior

061-00000_00405 publicação Jornal Superior

061-00000_00406 publicação Jornal Superior

061-00000_00407 publicação Jornal Superior

061-00000_00408 publicação Jornal Superior

061-00000_00409 publicação Jornal Superior

061-00000_00410 publicação Jornal Superior

061-00000_00411 publicação Jornal Superior

061-00000_00412 publicação Jornal Superior

061-00000_00413 publicação Jornal Superior

061-00000_00414 publicação Jornal Superior

061-00000_00415 publicação Jornal Superior

061-00000_00416 publicação Jornal Superior

061-00000_00417 publicação Jornal Superior

061-00000_00418 publicação Jornal Superior

061-00000_00419 publicação Jornal Superior

061-00000_00420 publicação Jornal Superior

061-00000_00421 publicação Jornal Superior

061-00000_00422 publicação Jornal Superior

061-00000_00423 publicação Jornal Superior

061-00000_00424 publicação Jornal Superior

061-00000_00425 publicação Jornal Superior

061-00000_00426 publicação Jornal Superior

061-00000_00427 publicação Jornal Superior

061-00000_00428 publicação Jornal Superior

061-00000_00429 publicação Jornal Superior

061-00000_00430 publicação Jornal Superior

061-00000_00431 publicação Jornal Superior

061-00000_00432 publicação Jornal Superior

061-00000_00433 publicação Jornal Superior

061-00000_00434 publicação Jornal Superior



061-00000_00435 publicação Jornal Superior

061-00000_00436 publicação Jornal Superior

061-00000_00437 publicação Jornal Superior

061-00000_00438 publicação Jornal Superior

061-00000_00439 publicação Jornal Superior

061-00000_00440 publicação Jornal Superior

061-00000_00441 publicação Jornal Superior

061-00000_00442 publicação Jornal Superior

061-00000_00443 publicação Jornal Superior

061-00000_00444 publicação Jornal Superior

061-00000_00445 publicação Jornal Superior

061-00000_00446 publicação Jornal Superior

061-00000_00447 publicação Jornal Superior

061-00000_00448 publicação Jornal Superior

061-00000_00449 publicação Jornal Superior

061-00000_00450 publicação Jornal Superior

061-00000_00451 publicação Jornal Superior

061-00000_00452 publicação Jornal Superior

061-00000_00453 publicação Jornal Superior

061-00000_00454 publicação Jornal Superior

061-00000_00455 publicação Jornal Superior

061-00000_00456 publicação Jornal Superior

061-00000_00457 publicação Jornal Superior

061-00000_00458 publicação Jornal Superior

061-00000_00459 publicação Jornal Superior

061-00000_00460 publicação Jornal Superior

061-00000_00461 publicação Jornal Superior

061-00000_00462 publicação Jornal Superior

061-00000_00463 publicação Jornal Superior

061-00000_00464 publicação Jornal Superior

061-00000_00465 publicação Jornal Superior

061-00000_00466 publicação Jornal Superior

061-00000_00467 publicação Jornal Superior

061-00000_00468 publicação Jornal da Região



061-00000_00469 publicação Jornal da Região

061-00000_00470 publicação Jornal da Região

061-00000_00471 publicação Jornal da Região

061-00000_00472 publicação Jornal da Região

061-00000_00473 publicação Jornal da Região

061-00000_00474 publicação Jornal da Região

061-00000_00475 publicação Jornal da Região

061-00000_00476 publicação Jornal da Região

061-00000_00477 publicação Jornal da Região

061-00000_00478 publicação Jornal da Região

061-00000_00479 publicação Jornal da Região

061-00000_00480 publicação Jornal da Região

061-00000_00481 publicação Jornal da Região

061-00000_00482 publicação Jornal da Região

061-00000_00483 publicação Jornal da Região

061-00000_00484 publicação Jornal da Região

061-00000_00485 publicação Jornal da Região

061-00000_00486 publicação Jornal da Região

061-00000_00487 publicação Jornal da Região

061-00000_00488 publicação Jornal da Região

061-00000_00489 publicação Jornal da Região

061-00000_00490 publicação Jornal da Região

061-00000_00491 publicação Jornal da Região

061-00000_00492 publicação Jornal da Região

061-00000_00493 publicação Jornal da Região

061-00000_00494 publicação Jornal da Região

061-00000_00495 publicação Jornal da Região

061-00000_00496 publicação Jornal da Região

061-00000_00497 publicação Jornal da Região

061-00000_00498 publicação Jornal da Região

061-00000_00499 publicação Jornal da Região

061-00000_00500 publicação Jornal da Região

061-00000_00501 publicação Jornal da Região

061-00000_00502 publicação Jornal da Região



061-00000_00503 publicação Jornal da Região

061-00000_00504 publicação Jornal da Região

061-00000_00505 publicação Jornal da Região

061-00000_00506 publicação Jornal da Região

061-00000_00507 publicação Jornal da Região

061-00000_00508 publicação Jornal da Região

061-00000_00509 publicação Jornal da Região

061-00000_00510 publicação Jornal da Região

061-00000_00511 publicação Jornal da Região

061-00000_00512 publicação Jornal da Região

061-00000_00513 publicação Jornal da Região

061-00000_00514 publicação Jornal da Região

061-00000_00515 publicação Jornal da Região

061-00000_00516 publicação Jornal da Região

061-00000_00517 publicação Jornal da Região

061-00000_00518 publicação Jornal da Região

061-00000_00519 publicação Jornal da Região

061-00000_00520 publicação Jornal da Região

061-00000_00521 publicação Jornal da Região

061-00000_00522 publicação Jornal da Região

061-00000_00523 publicação Jornal da Região

061-00000_00524 publicação Jornal da Região

061-00000_00525 publicação Jornal da Região

061-00000_00526 publicação Jornal da Região

061-00000_00527 publicação Jornal da Região

061-00000_00528 publicação Jornal da Região

061-00000_00529 publicação Jornal da Região

061-00000_00530 publicação Jornal da Região

061-00000_00531 publicação Jornal da Região

061-00000_00532 publicação Jornal da Região

061-00000_00533 publicação Jornal da Região

061-00000_00534 publicação Jornal da Região

061-00000_00535 publicação Jornal da Região

061-00000_00536 publicação Jornal da Região



061-00000_00537 publicação Jornal da Região

061-00000_00538 publicação Jornal da Região

061-00000_00539 publicação Jornal da Região

061-00000_00540 publicação Jornal da Região

061-00000_00541 publicação Jornal da Região

061-00000_00542 publicação Jornal da Região

061-00000_00543 publicação Jornal da Região

061-00000_00544 publicação Jornal da Região

061-00000_00545 publicação Jornal da Região

061-00000_00546 publicação Jornal da Região

061-00000_00547 publicação Jornal da Região

061-00000_00548 publicação Jornal da Região

061-00000_00549 publicação Jornal da Região

061-00000_00550 publicação Jornal da Região

061-00000_00551 publicação Jornal da Região

061-00000_00552 publicação Jornal da Região

061-00000_00553 publicação Jornal da Região

061-00000_00554 publicação Jornal da Região

061-00000_00555 publicação Jornal da Região

061-00000_00556 publicação Jornal da Região

061-00000_00557 publicação Jornal da Região

061-00000_00558 publicação Jornal da Região

061-00000_00559 publicação Jornal da Região

061-00000_00560 publicação Jornal da Região

061-00000_00561 publicação Jornal da Região

061-00000_00562 publicação Jornal da Região

061-00000_00563 publicação Jornal da Região

061-00000_00564 publicação Jornal da Região

061-00000_00565 publicação Jornal da Região

061-00000_00566 publicação Jornal da Região

061-00000_00567 publicação Jornal da Região

061-00000_00568 publicação Jornal da Região

061-00000_00569 publicação Jornal da Região

061-00000_00570 publicação Jornal da Região



061-00000_00571 publicação Jornal da Região

061-00000_00572 publicação Jornal da Região

061-00000_00573 publicação Jornal da Região

061-00000_00574 publicação Jornal da Região

061-00000_00575 publicação Jornal da Região

061-00000_00576 publicação Jornal da Região

061-00000_00577 publicação Jornal da Região

061-00000_00578 publicação Jornal da Região

061-00000_00579 publicação Jornal da Região

061-00000_00580 publicação Jornal da Região

061-00000_00581 publicação Jornal da Região

061-00000_00582 publicação Jornal da Região

061-00000_00583 publicação Jornal da Região

061-00000_00584 publicação Jornal da Região

061-00000_00585 publicação Jornal da Região

061-00000_00586 publicação Jornal da Região

061-00000_00587 publicação Jornal da Região

061-00000_00588 publicação Jornal da Região

061-00000_00589 publicação Jornal da Região

061-00000_00590 publicação Jornal da Região

061-00000_00591 publicação Folha do Povo

061-00000_00592 publicação Folha do Povo

061-00000_00593 publicação Folha do Povo

061-00000_00594 publicação Folha do Povo

061-00000_00595 publicação Folha do Povo

061-00000_00596 publicação Folha do Povo

061-00000_00597 publicação Folha do Povo

061-00000_00598 publicação Folha do Povo

061-00000_00599 publicação Folha do Povo

061-00000_00600 publicação Folha do Povo

061-00000_00601 publicação Folha do Povo

061-00000_00602 publicação Folha do Povo

061-00000_00603 publicação Folha do Povo

061-00000_00604 publicação Folha do Povo



061-00000_00605 publicação Folha do Povo

061-00000_00606 publicação Folha do Povo

061-00000_00607 publicação Folha do Povo

061-00000_00608 publicação Folha do Povo

061-00000_00609 publicação Folha do Povo

061-00000_00610 publicação Folha do Povo

061-00000_00611 publicação Folha do Povo

061-00000_00612 publicação Folha do Povo

061-00000_00613 publicação Folha do Povo

061-00000_00614 publicação Folha do Povo

061-00000_00615 publicação Folha do Povo

061-00000_00616 publicação Folha do Povo

061-00000_00617 publicação Folha do Povo

061-00000_00618 publicação Folha do Povo

061-00000_00619 publicação Folha do Povo

061-00000_00620 publicação Folha do Povo

061-00000_00621 publicação Folha do Povo

061-00000_00622 publicação Folha do Povo

061-00000_00623 publicação Folha do Povo

061-00000_00624 publicação Folha do Povo

061-00000_00625 publicação Folha do Povo

061-00000_00626 publicação Folha do Povo

061-00000_00627 publicação Folha do Povo

061-00000_00628 publicação Folha do Povo

061-00000_00629 publicação Folha do Povo

061-00000_00630 publicação Folha do Povo

061-00000_00631 publicação Folha do Povo

061-00000_00632 publicação Folha do Povo

061-00000_00633 publicação Folha do Povo

061-00000_00634 publicação Folha do Povo

061-00000_00635 publicação Folha do Povo

061-00000_00636 publicação Folha do Povo

061-00000_00637 publicação Folha do Povo

061-00000_00638 publicação Folha do Povo



061-00000_00639 publicação Folha do Povo

061-00000_00640 publicação Folha do Povo

061-00000_00641 publicação Folha do Povo

061-00000_00642 publicação Folha do Povo

061-00000_00643 publicação Folha do Povo

061-00000_00644 publicação Folha do Povo

061-00000_00645 publicação Folha do Povo

061-00000_00646 publicação Folha do Povo

061-00000_00647 publicação Folha do Povo

061-00000_00648 publicação Folha do Povo

061-00000_00649 publicação Folha do Povo

061-00000_00650 publicação Folha do Povo

061-00000_00651 publicação Folha do Povo

061-00000_00652 publicação Folha do Povo

061-00000_00653 publicação Folha do Povo

061-00000_00654 publicação Folha do Povo

061-00000_00655 publicação Folha do Povo

061-00000_00656 publicação Folha do Povo

061-00000_00657 publicação Folha do Povo

061-00000_00658 publicação Folha do Povo

061-00000_00659 publicação Folha do Povo

061-00000_00660 publicação Folha do Povo

061-00000_00661 publicação Folha do Povo

061-00000_00662 publicação Folha do Povo

061-00000_00663 publicação Folha do Povo

061-00000_00664 publicação Folha do Povo

061-00000_00665 publicação Jornal da CIPA

061-00000_00666 publicação O Interior

061-00000_00667 publicação Jornal Superior

061-00000_00668 publicação Jornal Superior

061-00000_00669 publicação Jornal Superior

061-00000_00670 publicação Jornal Superior

061-00000_00671 publicação Jornal Superior

061-00000_00672 publicação Jornal Superior



061-00000_00673 publicação Jornal Superior

061-00000_00674 publicação Jornal Superior

061-00000_00675 publicação Jornal Superior

061-00000_00676 publicação Jornal Superior

061-00000_00677 publicação Jornal Superior

061-00000_00678 publicação Jornal Superior

061-00000_00679 publicação Jornal Superior

061-00000_00680 publicação Jornal Superior

061-00000_00681 publicação Jornal Superior

061-00000_00682 publicação Jornal Superior

061-00000_00683 publicação Jornal Superior

061-00000_00684 publicação Jornal Superior

061-00000_00685 publicação Jornal Superior

061-00000_00686 publicação Jornal Superior

061-00000_00687 publicação Jornal Superior

061-00000_00688 publicação Jornal Superior

061-00000_00689 publicação Jornal Superior

061-00000_00690 publicação Jornal Superior

061-00000_00691 publicação Jornal Superior

061-00000_00692 publicação Jornal Superior

061-00000_00693 publicação Jornal Superior

061-00000_00694 publicação Jornal Superior

061-00000_00695 publicação Jornal Superior

061-00000_00696 publicação Jornal Superior

061-00000_00697 publicação Jornal Superior

061-00000_00698 publicação Jornal Superior

061-00000_00699 publicação Jornal Superior

061-00000_00700 publicação Jornal Superior

061-00000_00701 publicação Jornal Superior

061-00000_00702 publicação Jornal Superior

061-00000_00703 publicação Jornal Superior

061-00000_00704 publicação Jornal Superior

061-00000_00705 publicação Jornal Superior

061-00000_00706 publicação Jornal Superior



061-00000_00707 publicação Jornal Superior

061-00000_00708 publicação Jornal Superior

061-00000_00709 publicação Jornal Superior

061-00000_00710 publicação Jornal Superior

061-00000_00711 publicação Jornal Superior

061-00000_00712 publicação Jornal Superior

061-00000_00713 publicação Jornal Superior

061-00000_00714 publicação Jornal Superior

061-00000_00715 publicação Jornal Superior

061-00000_00716 publicação Jornal Superior

061-00000_00717 publicação Jornal Superior

061-00000_00718 publicação Jornal Superior

061-00000_00719 publicação Jornal Superior

061-00000_00720 publicação Jornal Superior

061-00000_00721 publicação Jornal Superior

061-00000_00722 publicação Jornal Superior

061-00000_00723 publicação Jornal Superior

061-00000_00724 publicação Jornal Superior

061-00000_00725 publicação Jornal Superior

061-00000_00726 publicação Jornal Superior

061-00000_00727 publicação Jornal Superior

061-00000_00728 publicação Jornal Superior

061-00000_00729 publicação Jornal Superior

061-00000_00730 publicação Jornal Superior

061-00000_00731 publicação Jornal Superior

061-00000_00732 publicação Jornal Superior

061-00000_00733 publicação Jornal Superior

061-00000_00734 publicação Jornal Superior

061-00000_00735 publicação Jornal Superior

061-00000_00736 publicação Jornal Superior

061-00000_00737 publicação Jornal Superior

061-00000_00738 publicação Jornal Superior

061-00000_00739 publicação Jornal Superior

061-00000_00740 publicação Jornal Superior



061-00000_00741 publicação Jornal da Região

061-00000_00742 publicação Jornal da Região

061-00000_00743 publicação Jornal da Região

061-00000_00744 publicação Jornal da Região

061-00000_00745 publicação Jornal da Região

061-00000_00746 publicação Jornal da Região

061-00000_00747 publicação Jornal da Região

061-00000_00748 publicação Jornal da Região

061-00000_00749 publicação Jornal da Região

061-00000_00750 publicação Jornal da Região

061-00000_00751 publicação Jornal da Região

061-00000_00752 publicação Jornal da Região

061-00000_00753 publicação Jornal da Região

061-00000_00754 publicação Jornal da Região

061-00000_00755 publicação Jornal da Região

061-00000_00756 publicação Jornal da Região

061-00000_00757 publicação Jornal da Região

061-00000_00758 publicação Jornal da Região

061-00000_00759 publicação Jornal da Região

061-00000_00760 publicação Jornal da Região

061-00000_00761 publicação Jornal da Região

061-00000_00762 publicação Jornal da Região

061-00000_00763 publicação Jornal da Região

061-00000_00764 publicação Jornal da Região

061-00000_00765 publicação Jornal da Região

061-00000_00766 publicação Jornal da Região

061-00000_00767 publicação Jornal da Região

061-00000_00768 publicação Jornal da Região

061-00000_00769 publicação Jornal da Região

061-00000_00770 publicação Jornal da Região

061-00000_00771 publicação Jornal da Região

061-00000_00772 publicação Jornal da Região

061-00000_00773 publicação Jornal da Região

061-00000_00774 publicação Jornal da Região



061-00000_00775 publicação Jornal da Região

061-00000_00776 publicação Jornal da Região

061-00000_00777 publicação Jornal da Região

061-00000_00778 publicação Jornal da Região

061-00000_00779 publicação Jornal da Região

061-00000_00780 publicação Jornal da Região

061-00000_00781 publicação Jornal da Região

061-00000_00782 publicação Jornal da Região

061-00000_00783 publicação Jornal da Região

061-00000_00784 publicação Jornal da Região

061-00000_00785 publicação Jornal da Região

061-00000_00786 publicação Jornal da Região

061-00000_00787 publicação Jornal da Região

061-00000_00788 publicação Jornal da Região

061-00000_00789 publicação Jornal da Região

061-00000_00790 publicação Jornal da Região

061-00000_00791 publicação Jornal da Região

061-00000_00792 publicação Jornal da Região

061-00000_00793 publicação Jornal da Região

061-00000_00794 publicação Jornal da Região

061-00000_00795 publicação Jornal da Região

061-00000_00796 publicação Jornal da Região

061-00000_00797 publicação Jornal da Região

061-00000_00798 publicação Jornal da Região

061-00000_00799 publicação Jornal da Região

061-00000_00800 publicação Jornal da Região

061-00000_00801 publicação Jornal da Região

061-00000_00802 publicação Jornal da Região

061-00000_00803 publicação Jornal da Região

061-00000_00804 publicação Jornal da Região

061-00000_00805 publicação Jornal da Região

061-00000_00806 publicação Jornal da Região

061-00000_00807 publicação Jornal da Região

061-00000_00808 publicação Folha do Povo



061-00000_00809 publicação Folha do Povo

061-00000_00810 publicação Folha do Povo

061-00000_00811 publicação Folha do Povo

061-00000_00812 publicação Folha do Povo

061-00000_00813 publicação Folha do Povo

061-00000_00814 publicação Folha do Povo

061-00000_00815 publicação Folha do Povo

061-00000_00816 publicação Folha do Povo

061-00000_00817 publicação Folha do Povo

061-00000_00818 publicação Folha do Povo

061-00000_00819 publicação Folha do Povo

061-00000_00820 publicação Folha do Povo

061-00000_00821 publicação Folha do Povo

061-00000_00822 publicação Folha do Povo

061-00000_00823 publicação Folha do Povo

061-00000_00824 publicação Folha do Povo

061-00000_00825 publicação Folha do Povo

061-00000_00826 publicação Folha do Povo

061-00000_00827 publicação Folha do Povo

061-00000_00828 publicação Folha do Povo

061-00000_00829 publicação Folha do Povo

061-00000_00830 publicação Folha do Povo

061-00000_00831 publicação Folha do Povo

061-00000_00832 publicação Folha do Povo

061-00000_00833 publicação Folha do Povo

061-00000_00834 publicação Folha do Povo

061-00000_00835 publicação Folha do Povo

061-00000_00836 publicação Folha do Povo

061-00000_00837 publicação Folha do Povo

061-00000_00838 publicação Folha do Povo

061-00000_00839 publicação Folha do Povo

061-00000_00840 publicação Folha do Povo

061-00000_00841 publicação Folha do Povo

061-00000_00842 publicação Folha do Povo



061-00000_00843 publicação Folha do Povo

061-00000_00844 publicação Folha do Povo

061-00000_00845 publicação Folha do Povo

061-00000_00846 publicação Folha do Povo

061-00000_00847 publicação Folha do Povo

061-00000_00848 publicação Folha do Povo

061-00000_00849 publicação Folha do Povo

061-00000_00850 publicação Folha do Povo

061-00000_00851 publicação Folha do Povo

061-00000_00852 publicação Folha do Povo

061-00000_00853 publicação Folha do Povo

061-00000_00854 publicação Folha do Povo

061-00000_00855 publicação Folha do Povo

061-00000_00856 publicação Folha do Povo

061-00000_00857 publicação Folha do Povo

061-00000_00858 publicação Folha do Povo

061-00000_00859 publicação Folha do Povo

061-00000_00860 publicação Folha do Povo

061-00000_00861 publicação Folha do Povo

061-00000_00862 publicação Folha do Povo

061-00000_00863 publicação Folha do Povo

061-00000_00864 publicação Folha do Povo

061-00000_00865 publicação Folha do Povo

061-00000_00866 publicação Folha do Povo

061-00000_00867 publicação Folha do Povo

061-00000_00868 publicação Folha do Povo

061-00000_00869 publicação Folha do Povo

061-00000_00870 publicação Folha do Povo

061-00000_00871 publicação Folha do Povo

061-00000_00872 publicação Folha do Povo

061-00000_00873 publicação Folha do Povo

061-00000_00874 publicação Folha do Povo

061-00000_00875 publicação Folha do Povo

061-00000_00876 publicação Folha do Povo



061-00000_00877 publicação Folha do Povo

061-00000_00878 publicação Folha do Povo

061-00000_00879 publicação Folha do Povo

061-00000_00880 publicação Folha do Povo

061-00000_00881 publicação Folha do Povo

061-00000_00882 publicação Folha do Povo

061-00000_00883 publicação Folha do Povo

061-00000_00884 publicação Folha do Povo

061-00000_00885 publicação Jornal Superior

061-00000_00886 publicação Jornal Superior

061-00000_00887 publicação Jornal Superior

061-00000_00888 publicação Jornal Superior

061-00000_00889 publicação Jornal Superior

061-00000_00890 publicação Jornal Superior

061-00000_00891 publicação Jornal Superior

061-00000_00892 publicação Jornal Superior

061-00000_00893 publicação Jornal Superior

061-00000_00894 publicação Jornal Superior

061-00000_00895 publicação Jornal Superior

061-00000_00896 publicação Jornal Superior

061-00000_00897 publicação Jornal Superior

061-00000_00898 publicação Jornal Superior

061-00000_00899 publicação Jornal Superior

061-00000_00900 publicação Jornal Superior

061-00000_00901 publicação Jornal Superior

061-00000_00902 publicação Jornal Superior

061-00000_00903 publicação Jornal Superior

061-00000_00904 publicação Jornal Superior

061-00000_00905 publicação Jornal Superior

061-00000_00906 publicação Jornal Superior

061-00000_00907 publicação Jornal Superior

061-00000_00908 publicação Jornal Superior

061-00000_00909 publicação Jornal Superior

061-00000_00910 publicação Jornal Superior



061-00000_00911 publicação Jornal Superior

061-00000_00912 publicação Jornal Superior

061-00000_00913 publicação Jornal Superior

061-00000_00914 publicação Jornal Superior

061-00000_00915 publicação Jornal Superior

061-00000_00916 publicação Jornal Superior

061-00000_00917 publicação Jornal Superior

061-00000_00918 publicação Jornal Superior

061-00000_00919 publicação Jornal Superior

061-00000_00920 publicação Jornal Superior

061-00000_00921 publicação Jornal Superior

061-00000_00922 publicação Jornal Superior

061-00000_00923 publicação Jornal Superior

061-00000_00924 publicação Jornal Superior

061-00000_00925 publicação Jornal Superior

061-00000_00926 publicação Jornal Superior

061-00000_00927 publicação Jornal Superior

061-00000_00928 publicação Jornal Superior

061-00000_00929 publicação Jornal Superior

061-00000_00930 publicação Jornal Superior

061-00000_00931 publicação Jornal Superior

061-00000_00932 publicação Jornal Superior

061-00000_00933 publicação Jornal Superior

061-00000_00934 publicação Jornal Superior

061-00000_00935 publicação Jornal Superior

061-00000_00936 publicação Jornal Superior

061-00000_00937 publicação Jornal Superior

061-00000_00938 publicação Jornal Superior

061-00000_00939 publicação Jornal Superior

061-00000_00940 publicação Jornal Superior

061-00000_00941 publicação Jornal Superior

061-00000_00942 publicação Jornal Superior

061-00000_00943 publicação Jornal Superior

061-00000_00944 publicação Jornal Superior



061-00000_00945 publicação Jornal Superior

061-00000_00946 publicação Jornal Superior

061-00000_00947 publicação Jornal Superior

061-00000_00948 publicação Jornal Superior

061-00000_00949 publicação Jornal Superior

061-00000_00950 publicação Jornal Superior

061-00000_00951 publicação Jornal Superior

061-00000_00952 publicação Jornal Superior

061-00000_00953 publicação Jornal Superior

061-00000_00954 publicação Jornal Superior

061-00000_00955 publicação Jornal Superior

061-00000_00956 publicação Jornal Superior

061-00000_00957 publicação Jornal Superior

061-00000_00958 publicação Jornal Superior

061-00000_00959 publicação Jornal Superior

061-00000_00960 publicação Jornal Superior

061-00000_00961 publicação Jornal Superior

061-00000_00962 publicação Jornal Superior

061-00000_00963 publicação Jornal Superior

061-00000_00964 publicação Jornal Superior

061-00000_00965 publicação Jornal Superior

061-00000_00966 publicação Jornal Superior

061-00000_00967 publicação Jornal da Região

061-00000_00968 publicação Jornal da Região

061-00000_00969 publicação Jornal da Região

061-00000_00970 publicação Jornal da Região

061-00000_00971 publicação Jornal da Região

061-00000_00972 publicação Jornal da Região

061-00000_00973 publicação Jornal da Região

061-00000_00974 publicação Jornal da Região

061-00000_00975 publicação Jornal da Região

061-00000_00976 publicação Jornal da Região

061-00000_00977 publicação Jornal da Região

061-00000_00978 publicação O Interior



061-00000_00979 publicação Jornal da Região

061-00000_00980 publicação Jornal da CIPA

061-00000_00981 publicação Jornal da Região

061-00000_00982 publicação Jornal da Região

061-00000_00983 publicação Jornal da Região

061-00000_00984 publicação Jornal da Região

061-00000_00985 publicação Jornal da Região

061-00000_00986 publicação Jornal da Região

061-00000_00987 publicação Jornal da Região

061-00000_00988 publicação Jornal da Região

061-00000_00989 publicação Jornal de Tupã

061-00000_00990 publicação Jornal de Tupã

061-00000_00991 publicação Jornal de Tupã

061-00000_00992 publicação O Interior

061-00000_00993 publicação A Voz do Comércio de Tupã

061-00000_00994 publicação A Voz do Comércio de Tupã

061-00000_00995 publicação Jornal Superior

061-00000_00996 publicação Jornal de Tupã

061-00000_00997 publicação Jornal da Região

061-00000_00998 publicação Jornal da Região

061-00000_00999 publicação Jornal da Região

061-00000_01000 publicação Jornal da Região

061-00000_01001 publicação Jornal da CIPA

061-00000_01002 publicação Jornal da Região

061-00000_01003 publicação Jornal da Região

061-00000_01004 publicação Jornal da Região

061-00000_01005 publicação Jornal da Região

061-00000_01006 publicação Jornal da Região

061-00000_01007 publicação Jornal da Região

061-00000_01008 publicação Jornal da Região

061-00000_01009 publicação Jornal da Região

061-00000_01010 publicação Jornal da Região

061-00000_01011 publicação Jornal da Região

061-00000_01012 publicação Jornal da Região



061-00000_01013 publicação Jornal da Região

061-00000_01014 publicação Jornal da Região

061-00000_01015 publicação Jornal da Região

061-00000_01016 publicação Jornal da Região

061-00000_01017 publicação Jornal da Região

061-00000_01018 publicação Jornal da CIPA

061-00000_01019 publicação O Interior

061-00000_01020 publicação Jornal da Região

061-00000_01021 publicação Jornal da Região

061-00000_01022 publicação Jornal da Região

061-00000_01023 publicação Jornal da Região

061-00000_01024 publicação Jornal da Região

061-00000_01025 publicação Jornal da Região

061-00000_01026 publicação Jornal da Região

061-00000_01027 publicação Jornal da Região

061-00000_01028 publicação Jornal da Região

061-00000_01029 publicação Jornal da Região

061-00000_01030 publicação Jornal da Região

061-00000_01031 publicação Jornal da Região

061-00000_01032 publicação Jornal da Região

061-00000_01033 publicação Jornal da Região

061-00000_01034 publicação Jornal da Região

061-00000_01035 publicação Jornal da Região

061-00000_01036 publicação Jornal da CIPA

061-00000_01037 publicação Jornal da Região

061-00000_01038 publicação Jornal da Região

061-00000_01039 publicação Jornal da Região

061-00000_01040 publicação Jornal da Região

061-00000_01041 publicação O Interior

061-00000_01042 publicação Jornal da Região

061-00000_01043 publicação Jornal da Região

061-00000_01044 publicação Jornal da Região

061-00000_01045 publicação Jornal da Região

061-00000_01046 publicação Jornal da Região



061-00000_01047 publicação Jornal da Região

061-00000_01048 publicação Jornal da Região

061-00000_01049 publicação Jornal da Região

061-00000_01050 publicação Jornal da Região

061-00000_01051 publicação Jornal da Região

061-00000_01052 publicação Jornal da Região

061-00000_01053 publicação Jornal da Região

061-00000_01054 publicação Jornal da Região

061-00000_01055 publicação Jornal da Região

061-00000_01056 publicação Jornal de Lacri

061-00000_01057 publicação Jornal da Região

061-00000_01058 publicação Jornal da Região

061-00000_01059 publicação Jornal da Região

061-00000_01060 publicação Jornal da Região

061-00000_01061 publicação Jornal da Região

061-00000_01062 publicação Jornal da Região

061-00000_01063 publicação Jornal da Região

061-00000_01064 publicação Jornal da Região

061-00000_01065 publicação Jornal da Região

061-00000_01066 publicação Jornal da Região

061-00000_01067 publicação Jornal da Região

061-00000_01068 publicação Jornal da Região

061-00000_01069 publicação Jornal da Região

061-00000_01070 publicação Jornal da Região

061-00000_01071 publicação O Interior

061-00000_01072 publicação Jornal da Região

061-00000_01073 publicação Jornal da Região

061-00000_01074 publicação Jornal da Região

061-00000_01075 publicação Jornal da Região

061-00000_01076 publicação Jornal da Região

061-00000_01077 publicação Jornal da Região

061-00000_01078 publicação Jornal da Região

061-00000_01079 publicação O Interior

061-00000_01080 publicação Jornal da Região



061-00000_01081 publicação Jornal da Região

061-00000_01082 publicação Jornal da Região

061-00000_01083 publicação Jornal da Região

061-00000_01084 publicação Jornal da Região

061-00000_01085 publicação Jornal da Região

061-00000_01086 publicação Jornal da Região

061-00000_01087 publicação Jornal da Região

061-00000_01088 publicação Jornal da Região

061-00000_01089 publicação Jornal da Região

061-00000_01090 publicação Jornal da Região

061-00000_01091 publicação Jornal da Região

061-00000_01092 publicação Jornal da Região

061-00000_01093 publicação Jornal da Região

061-00000_01094 publicação Jornal da Região

061-00000_01095 publicação Jornal da Região

061-00000_01096 publicação Jornal da Região

061-00000_01097 publicação Jornal da Região

061-00000_01098 publicação Jornal da Região

061-00000_01099 publicação Jornal da Região

061-00000_01100 publicação Jornal da Região

061-00000_01101 publicação Jornal da Região

061-00000_01102 publicação Jornal da Região

061-00000_01103 publicação Jornal da Região

061-00000_01104 publicação Jornal da Região

061-00000_01105 publicação Jornal da Região

061-00000_01106 publicação Jornal da Região

061-00000_01107 publicação Jornal da Região

061-00000_01108 publicação Jornal Superior

061-00000_01109 publicação Jornal Superior

061-00000_01110 publicação Jornal Superior

061-00000_01111 publicação Jornal Superior

061-00000_01112 publicação Jornal Superior

061-00000_01113 publicação Jornal Superior

061-00000_01114 publicação Jornal Superior



061-00000_01115 publicação Jornal Superior

061-00000_01116 publicação Jornal Superior

061-00000_01117 publicação Jornal Superior

061-00000_01118 publicação Jornal Superior

061-00000_01119 publicação Jornal Superior

061-00000_01120 publicação Jornal Superior

061-00000_01121 publicação Jornal Superior

061-00000_01122 publicação Jornal Superior

061-00000_01123 publicação Jornal Superior

061-00000_01124 publicação Jornal Superior

061-00000_01125 publicação Jornal Superior

061-00000_01126 publicação Jornal Superior

061-00000_01127 publicação Jornal Superior

061-00000_01128 publicação Jornal Superior

061-00000_01129 publicação Jornal Superior

061-00000_01130 publicação Jornal Superior

061-00000_01131 publicação Jornal Superior

061-00000_01132 publicação Jornal Superior

061-00000_01133 publicação Jornal Superior

061-00000_01134 publicação Jornal Superior

061-00000_01135 publicação Jornal Superior

061-00000_01136 publicação Jornal Superior

061-00000_01137 publicação Jornal Superior

061-00000_01138 publicação Jornal Superior

061-00000_01139 publicação Jornal Superior

061-00000_01140 publicação Jornal Superior

061-00000_01141 publicação Jornal Superior

061-00000_01142 publicação Jornal Superior

061-00000_01143 publicação Jornal Superior

061-00000_01144 publicação Jornal Superior

061-00000_01145 publicação Jornal Superior

061-00000_01146 publicação Jornal Superior

061-00000_01147 publicação Jornal Superior

061-00000_01148 publicação Jornal Superior



061-00000_01149 publicação Jornal Superior

061-00000_01150 publicação Jornal Superior

061-00000_01151 publicação Jornal Superior

061-00000_01152 publicação Jornal Superior

061-00000_01153 publicação Jornal Superior

061-00000_01154 publicação Jornal Superior

061-00000_01155 publicação Jornal Superior

061-00000_01156 publicação Jornal Superior

061-00000_01157 publicação Jornal Superior

061-00000_01158 publicação Jornal Superior

061-00000_01159 publicação Jornal Superior

061-00000_01160 publicação Jornal Superior

061-00000_01161 publicação Jornal Superior

061-00000_01162 publicação Jornal Superior

061-00000_01163 publicação Jornal Superior

061-00000_01164 publicação Jornal Superior

061-00000_01165 publicação Jornal Superior

061-00000_01166 publicação Jornal Superior

061-00000_01167 publicação Jornal Superior

061-00000_01168 publicação Jornal Superior

061-00000_01169 publicação Jornal Superior

061-00000_01170 publicação Jornal Superior

061-00000_01171 publicação Jornal Superior

061-00000_01172 publicação Jornal Superior

061-00000_01173 publicação Jornal Superior

061-00000_01174 publicação Jornal Superior

061-00000_01175 publicação Jornal Superior

061-00000_01176 publicação Jornal Superior

061-00000_01177 publicação Jornal Superior

061-00000_01178 publicação Jornal Superior

061-00000_01179 publicação Folha do Povo

061-00000_01180 publicação Folha do Povo

061-00000_01181 publicação Folha do Povo

061-00000_01182 publicação Folha do Povo



061-00000_01183 publicação Folha do Povo

061-00000_01184 publicação Folha do Povo

061-00000_01185 publicação Folha do Povo

061-00000_01186 publicação Folha do Povo

061-00000_01187 publicação Folha do Povo

061-00000_01188 publicação Folha do Povo

061-00000_01189 publicação Folha do Povo

061-00000_01190 publicação Folha do Povo

061-00000_01191 publicação Folha do Povo

061-00000_01192 publicação Folha do Povo

061-00000_01193 publicação Folha do Povo

061-00000_01194 publicação Folha do Povo

061-00000_01195 publicação Folha do Povo

061-00000_01196 publicação Folha do Povo

061-00000_01197 publicação Folha do Povo

061-00000_01198 publicação Folha do Povo

061-00000_01199 publicação Folha do Povo

061-00000_01200 publicação Folha do Povo

061-00000_01201 publicação Folha do Povo

061-00000_01202 publicação Folha do Povo

061-00000_01203 publicação Folha do Povo

061-00000_01204 publicação Folha do Povo

061-00000_01205 publicação Folha do Povo

061-00000_01206 publicação Folha do Povo

061-00000_01207 publicação Folha do Povo

061-00000_01208 publicação Folha do Povo

061-00000_01209 publicação Folha do Povo

061-00000_01210 publicação Folha do Povo

061-00000_01211 publicação Folha do Povo

061-00000_01212 publicação Folha do Povo

061-00000_01213 publicação Folha do Povo

061-00000_01214 publicação Folha do Povo

061-00000_01215 publicação Folha do Povo

061-00000_01216 publicação Folha do Povo



061-00000_01217 publicação Folha do Povo

061-00000_01218 publicação Folha do Povo

061-00000_01219 publicação Folha do Povo

061-00000_01220 publicação Folha do Povo

061-00000_01221 publicação Folha do Povo

061-00000_01222 publicação Folha do Povo

061-00000_01223 publicação Folha do Povo

061-00000_01224 publicação Folha do Povo

061-00000_01225 publicação Folha do Povo

061-00000_01226 publicação Folha do Povo

061-00000_01227 publicação Folha do Povo

061-00000_01228 publicação Folha do Povo

061-00000_01229 publicação Folha do Povo

061-00000_01230 publicação Folha do Povo

061-00000_01231 publicação Folha do Povo

061-00000_01232 publicação Folha do Povo

061-00000_01233 publicação Folha do Povo

061-00000_01234 publicação Folha do Povo

061-00000_01235 publicação Folha do Povo

061-00000_01236 publicação Folha do Povo

061-00000_01237 publicação Folha do Povo

061-00000_01238 publicação Folha do Povo

061-00000_01239 publicação Folha do Povo

061-00000_01240 publicação Folha do Povo

061-00000_01241 publicação Folha do Povo

061-00000_01242 publicação Folha do Povo

061-00000_01243 publicação Folha do Povo

061-00000_01244 publicação Folha do Povo

061-00000_01245 publicação Folha do Povo

061-00000_01246 publicação Folha do Povo

061-00000_01247 publicação Jornal Superior

061-00000_01248 publicação Jornal Superior

061-00000_01249 publicação Jornal Superior

061-00000_01250 publicação Jornal Superior



061-00000_01251 publicação Jornal Superior

061-00000_01252 publicação Jornal Superior

061-00000_01253 publicação Jornal Superior

061-00000_01254 publicação Jornal Superior

061-00000_01255 publicação Jornal Superior

061-00000_01256 publicação Jornal Superior

061-00000_01257 publicação Jornal Superior

061-00000_01258 publicação Jornal Superior

061-00000_01259 publicação Jornal Superior

061-00000_01260 publicação Jornal Superior

061-00000_01261 publicação Jornal Superior

061-00000_01262 publicação Jornal Superior

061-00000_01263 publicação Jornal Superior

061-00000_01264 publicação Jornal Superior

061-00000_01265 publicação Jornal Superior

061-00000_01266 publicação Jornal Superior

061-00000_01267 publicação Jornal Superior

061-00000_01268 publicação Jornal Superior

061-00000_01269 publicação Jornal Superior

061-00000_01270 publicação Jornal Superior

061-00000_01271 publicação Jornal Superior

061-00000_01272 publicação Jornal Superior

061-00000_01273 publicação Jornal Superior

061-00000_01274 publicação Jornal Superior

061-00000_01275 publicação Jornal Superior

061-00000_01276 publicação Jornal Superior

061-00000_01277 publicação Jornal Superior

061-00000_01278 publicação Jornal Superior

061-00000_01279 publicação Jornal Superior

061-00000_01280 publicação Jornal Superior

061-00000_01281 publicação Jornal Superior

061-00000_01282 publicação Jornal Superior

061-00000_01283 publicação Jornal Superior

061-00000_01284 publicação Jornal Superior



061-00000_01285 publicação Jornal Superior

061-00000_01286 publicação Jornal Superior

061-00000_01287 publicação Jornal Superior

061-00000_01288 publicação Jornal Superior

061-00000_01289 publicação Jornal Superior

061-00000_01290 publicação Jornal Superior

061-00000_01291 publicação Jornal Superior

061-00000_01292 publicação Jornal Superior

061-00000_01293 publicação Jornal Superior

061-00000_01294 publicação Jornal Superior

061-00000_01295 publicação Jornal Superior

061-00000_01296 publicação Jornal Superior

061-00000_01297 publicação Jornal Superior

061-00000_01298 publicação Jornal Superior

061-00000_01299 publicação Jornal Superior

061-00000_01300 publicação Jornal Superior

061-00000_01301 publicação Jornal Superior

061-00000_01302 publicação Jornal Superior

061-00000_01303 publicação Jornal Superior

061-00000_01304 publicação Jornal Superior

061-00000_01305 publicação Jornal Superior

061-00000_01306 publicação Jornal Superior

061-00000_01307 publicação Jornal Superior

061-00000_01308 publicação Jornal Superior

061-00000_01309 publicação Jornal Superior

061-00000_01310 publicação Jornal Superior

061-00000_01311 publicação Jornal Superior

061-00000_01312 publicação Jornal Superior

061-00000_01313 publicação Jornal Superior

061-00000_01314 publicação Jornal Superior

061-00000_01315 publicação Jornal Superior

061-00000_01316 publicação Jornal Superior

061-00000_01317 publicação Jornal Superior

061-00000_01318 publicação Jornal Superior



061-00000_01319 publicação Jornal Superior

061-00000_01320 publicação Jornal da Região

061-00000_01321 publicação Jornal da Região

061-00000_01322 publicação Jornal da Região

061-00000_01323 publicação Jornal da Região

061-00000_01324 publicação Jornal da Região

061-00000_01325 publicação Jornal da Região

061-00000_01326 publicação Jornal da Região

061-00000_01327 publicação Jornal da Região

061-00000_01328 publicação Jornal da Região

061-00000_01329 publicação Jornal da Região

061-00000_01330 publicação Jornal da Região

061-00000_01331 publicação Jornal da Região

061-00000_01332 publicação Jornal da Região

061-00000_01333 publicação Jornal da Região

061-00000_01334 publicação Jornal da Região

061-00000_01335 publicação Jornal da Região

061-00000_01336 publicação Jornal da Região

061-00000_01337 publicação Jornal da Região

061-00000_01338 publicação Jornal da Região

061-00000_01339 publicação Jornal da Região

061-00000_01340 publicação Jornal da Região

061-00000_01341 publicação Jornal da Região

061-00000_01342 publicação Jornal da Região

061-00000_01343 publicação Jornal da Região

061-00000_01344 publicação Jornal da Região

061-00000_01345 publicação Jornal da Região

061-00000_01346 publicação Jornal da Região

061-00000_01347 publicação Jornal da Região

061-00000_01348 publicação Jornal da Região

061-00000_01349 publicação Jornal da Região

061-00000_01350 publicação Jornal da Região

061-00000_01351 publicação Jornal da Região

061-00000_01352 publicação Jornal da Região



061-00000_01353 publicação Jornal da Região

061-00000_01354 publicação Jornal da Região

061-00000_01355 publicação Jornal da Região

061-00000_01356 publicação Jornal da Região

061-00000_01357 publicação Jornal da Região

061-00000_01358 publicação Jornal da Região

061-00000_01359 publicação Jornal da Região

061-00000_01360 publicação Jornal da Região

061-00000_01361 publicação Jornal da Região

061-00000_01362 publicação Jornal da Região

061-00000_01363 publicação Jornal da Região

061-00000_01364 publicação Jornal da Região

061-00000_01365 publicação Jornal da Região

061-00000_01366 publicação Jornal da Região

061-00000_01367 publicação Jornal da Região

061-00000_01368 publicação Jornal da Região

061-00000_01369 publicação Jornal da Região

061-00000_01370 publicação Jornal da Região

061-00000_01371 publicação Jornal da Região

061-00000_01372 publicação Jornal da Região

061-00000_01373 publicação Jornal da Região

061-00000_01374 publicação Jornal da Região

061-00000_01375 publicação Jornal da Região

061-00000_01376 publicação Jornal da Região

061-00000_01377 publicação Jornal da Região

061-00000_01378 publicação Jornal da Região

061-00000_01379 publicação Jornal da Região

061-00000_01380 publicação Jornal da Região

061-00000_01381 publicação Jornal da Região

061-00000_01382 publicação Jornal da Região

061-00000_01383 publicação Folha do Povo

061-00000_01384 publicação Folha do Povo

061-00000_01385 publicação Folha do Povo

061-00000_01386 publicação Folha do Povo



061-00000_01387 publicação Folha do Povo

061-00000_01388 publicação Folha do Povo

061-00000_01389 publicação Folha do Povo

061-00000_01390 publicação Folha do Povo

061-00000_01391 publicação Folha do Povo

061-00000_01392 publicação Folha do Povo

061-00000_01393 publicação Folha do Povo

061-00000_01394 publicação Folha do Povo

061-00000_01395 publicação Folha do Povo

061-00000_01396 publicação Folha do Povo

061-00000_01397 publicação Folha do Povo

061-00000_01398 publicação Folha do Povo

061-00000_01399 publicação Folha do Povo

061-00000_01400 publicação Folha do Povo

061-00000_01401 publicação Folha do Povo

061-00000_01402 publicação Folha do Povo

061-00000_01403 publicação Folha do Povo

061-00000_01404 publicação Folha do Povo

061-00000_01405 publicação Folha do Povo

061-00000_01406 publicação Folha do Povo

061-00000_01407 publicação Folha do Povo

061-00000_01408 publicação Folha do Povo

061-00000_01409 publicação Folha do Povo

061-00000_01410 publicação Folha do Povo

061-00000_01411 publicação Folha do Povo

061-00000_01412 publicação Folha do Povo

061-00000_01413 publicação Folha do Povo

061-00000_01414 publicação Folha do Povo

061-00000_01415 publicação Folha do Povo

061-00000_01416 publicação Folha do Povo

061-00000_01417 publicação Folha do Povo

061-00000_01418 publicação Folha do Povo

061-00000_01419 publicação Folha do Povo

061-00000_01420 publicação Folha do Povo



061-00000_01421 publicação Folha do Povo

061-00000_01422 publicação Folha do Povo

061-00000_01423 publicação Folha do Povo

061-00000_01424 publicação Folha do Povo

061-00000_01425 publicação Folha do Povo

061-00000_01426 publicação Folha do Povo

061-00000_01427 publicação Folha do Povo

061-00000_01428 publicação Folha do Povo

061-00000_01429 publicação Folha do Povo

061-00000_01430 publicação Folha do Povo

061-00000_01431 publicação Folha do Povo

061-00000_01432 publicação Folha do Povo

061-00000_01433 publicação Folha do Povo

061-00000_01434 publicação Folha do Povo

061-00000_01435 publicação Folha do Povo

061-00000_01436 publicação Folha do Povo

061-00000_01437 publicação Folha do Povo

061-00000_01438 publicação Folha do Povo

061-00000_01439 publicação Folha do Povo

061-00000_01440 publicação Folha do Povo

061-00000_01441 publicação Folha do Povo

061-00000_01442 publicação Folha do Povo

061-00000_01443 publicação Folha do Povo

061-00000_01444 publicação Folha do Povo

061-00000_01445 publicação Folha do Povo

061-00000_01446 publicação Folha do Povo

061-00000_01447 publicação Folha do Povo

061-00000_01448 publicação Folha do Povo

061-00000_01449 publicação Folha do Povo

061-00000_01450 publicação Folha do Povo

061-00000_01451 publicação Folha do Povo

061-00000_01452 publicação Folha do Povo

061-00000_01453 publicação Folha do Povo

061-00000_01454 publicação Folha do Povo



061-00000_01455 publicação Folha do Povo

061-00000_01456 publicação Folha do Povo

061-00000_01457 publicação Jornal Superior

061-00000_01458 publicação Jornal Superior

061-00000_01459 publicação Jornal Superior

061-00000_01460 publicação Jornal Superior

061-00000_01461 publicação Jornal Superior

061-00000_01462 publicação Jornal Superior

061-00000_01463 publicação Jornal Superior

061-00000_01464 publicação Jornal Superior

061-00000_01465 publicação Jornal Superior

061-00000_01466 publicação Jornal Superior

061-00000_01467 publicação Jornal Superior

061-00000_01468 publicação Jornal Superior

061-00000_01469 publicação Jornal Superior

061-00000_01470 publicação Jornal Superior

061-00000_01471 publicação Jornal Superior

061-00000_01472 publicação Jornal Superior

061-00000_01473 publicação Jornal Superior

061-00000_01474 publicação Jornal Superior

061-00000_01475 publicação Jornal Superior

061-00000_01476 publicação Jornal Superior

061-00000_01477 publicação Jornal Superior

061-00000_01478 publicação Jornal Superior

061-00000_01479 publicação Jornal Superior

061-00000_01480 publicação Jornal Superior

061-00000_01481 publicação Jornal Superior

061-00000_01482 publicação Jornal Superior

061-00000_01483 publicação Jornal Superior

061-00000_01484 publicação Jornal Superior

061-00000_01485 publicação Jornal Superior

061-00000_01486 publicação Jornal Superior

061-00000_01487 publicação Jornal Superior

061-00000_01488 publicação Jornal Superior



061-00000_01489 publicação Jornal Superior

061-00000_01490 publicação Jornal Superior

061-00000_01491 publicação Jornal Superior

061-00000_01492 publicação Jornal Superior

061-00000_01493 publicação Jornal Superior

061-00000_01494 publicação Jornal Superior

061-00000_01495 publicação Jornal Superior

061-00000_01496 publicação Jornal Superior

061-00000_01497 publicação Jornal Superior

061-00000_01498 publicação Jornal Superior

061-00000_01499 publicação Jornal Superior

061-00000_01500 publicação Jornal Superior

061-00000_01501 publicação Jornal Superior

061-00000_01502 publicação Jornal Superior

061-00000_01503 publicação Jornal Superior

061-00000_01504 publicação Jornal Superior

061-00000_01505 publicação Jornal Superior

061-00000_01506 publicação Jornal Superior

061-00000_01507 publicação Jornal Superior

061-00000_01508 publicação Jornal Superior

061-00000_01509 publicação Jornal Superior

061-00000_01510 publicação Jornal Superior

061-00000_01511 publicação Jornal Superior

061-00000_01512 publicação Jornal Superior

061-00000_01513 publicação Jornal Superior

061-00000_01514 publicação Jornal Superior

061-00000_01515 publicação Jornal Superior

061-00000_01516 publicação Jornal Superior

061-00000_01517 publicação Jornal Superior

061-00000_01518 publicação Jornal Superior

061-00000_01519 publicação Jornal Superior

061-00000_01520 publicação Jornal Superior

061-00000_01521 publicação Jornal Superior

061-00000_01522 publicação Jornal Superior



061-00000_01523 publicação Jornal Superior

061-00000_01524 publicação Jornal Superior

061-00000_01525 publicação Jornal Superior

061-00000_01526 publicação Jornal Superior

061-00000_01527 publicação Jornal Superior

061-00000_01528 publicação Jornal Superior

061-00000_01529 publicação Jornal Superior

061-00000_01530 publicação Jornal Superior

061-00000_01531 publicação Jornal Superior

061-00000_01532 publicação Jornal Superior

061-00000_01533 publicação Jornal Superior

061-00000_01534 publicação Jornal Superior

061-00000_01535 publicação Jornal Superior

061-00000_01536 publicação Jornal Superior

061-00000_01537 publicação Jornal Superior

061-00000_01538 publicação Jornal Superior

061-00000_01539 publicação Jornal Superior

061-00000_01540 publicação Jornal Superior

061-00000_01541 publicação Jornal Superior

061-00000_01542 publicação Jornal Superior

061-00000_01543 publicação Folha do Povo

061-00000_01544 publicação Folha do Povo

061-00000_01545 publicação Folha do Povo

061-00000_01546 publicação Folha do Povo

061-00000_01547 publicação Folha do Povo

061-00000_01548 publicação Folha do Povo

061-00000_01549 publicação Folha do Povo

061-00000_01550 publicação Folha do Povo

061-00000_01551 publicação Folha do Povo

061-00000_01552 publicação Folha do Povo

061-00000_01553 publicação Folha do Povo

061-00000_01554 publicação Folha do Povo

061-00000_01555 publicação Folha do Povo

061-00000_01556 publicação Folha do Povo



061-00000_01557 publicação Folha do Povo

061-00000_01558 publicação Folha do Povo

061-00000_01559 publicação Folha do Povo

061-00000_01560 publicação Folha do Povo

061-00000_01561 publicação Folha do Povo

061-00000_01562 publicação Folha do Povo

061-00000_01563 publicação Folha do Povo

061-00000_01564 publicação Folha do Povo

061-00000_01565 publicação Folha do Povo

061-00000_01566 publicação Folha do Povo

061-00000_01567 publicação Folha do Povo

061-00000_01568 publicação Folha do Povo

061-00000_01569 publicação Folha do Povo

061-00000_01570 publicação Folha do Povo

061-00000_01571 publicação Folha do Povo

061-00000_01572 publicação Folha do Povo

061-00000_01573 publicação Folha do Povo

061-00000_01574 publicação Folha do Povo

061-00000_01575 publicação Folha do Povo

061-00000_01576 publicação Folha do Povo

061-00000_01577 publicação Folha do Povo

061-00000_01578 publicação Folha do Povo

061-00000_01579 publicação Folha do Povo

061-00000_01580 publicação Folha do Povo

061-00000_01581 publicação Folha do Povo

061-00000_01582 publicação Folha do Povo

061-00000_01583 publicação Folha do Povo

061-00000_01584 publicação Folha do Povo

061-00000_01585 publicação Folha do Povo

061-00000_01586 publicação Folha do Povo

061-00000_01587 publicação Folha do Povo

061-00000_01588 publicação Folha do Povo

061-00000_01589 publicação Folha do Povo

061-00000_01590 publicação Folha do Povo



061-00000_01591 publicação Folha do Povo

061-00000_01592 publicação Folha do Povo

061-00000_01593 publicação Folha do Povo

061-00000_01594 publicação Folha do Povo

061-00000_01595 publicação Folha do Povo

061-00000_01596 publicação Folha do Povo

061-00000_01597 publicação Folha do Povo

061-00000_01598 publicação Folha do Povo

061-00000_01599 publicação Folha do Povo

061-00000_01600 publicação Folha do Povo

061-00000_01601 publicação Folha do Povo

061-00000_01602 publicação Folha do Povo

061-00000_01603 publicação Folha do Povo

061-00000_01604 publicação Folha do Povo

061-00000_01605 publicação Folha do Povo

061-00000_01606 publicação Folha do Povo

061-00000_01607 publicação Folha do Povo

061-00000_01608 publicação Folha do Povo

061-00000_01609 publicação Folha do Povo

061-00000_01610 publicação Folha do Povo

061-00000_01611 publicação Folha do Povo

061-00000_01612 publicação Folha do Povo

061-00000_01613 publicação Folha do Povo

061-00000_01614 publicação Folha do Povo

061-00000_01615 publicação Folha do Povo

061-00000_01616 publicação Folha do Povo

061-00000_01617 publicação Folha do Povo

061-00000_01618 publicação Folha do Povo

061-00000_01619 publicação Folha do Povo

061-00000_01620 publicação Folha do Povo

061-00000_01621 publicação Folha do Povo

061-00000_01622 publicação Folha do Povo

061-00000_01623 publicação Folha do Povo

061-00000_01624 publicação Folha do Povo



061-00000_01625 publicação Folha do Povo

061-00000_01626 publicação Jornal da Região

061-00000_01627 publicação Jornal da Região

061-00000_01628 publicação Jornal da Região

061-00000_01629 publicação Jornal da Região

061-00000_01630 publicação Jornal da Região

061-00000_01631 publicação Jornal da Região

061-00000_01632 publicação Jornal da Região

061-00000_01633 publicação Jornal da Região

061-00000_01634 publicação Jornal da Região

061-00000_01635 publicação Jornal da Região

061-00000_01636 publicação Jornal da Região

061-00000_01637 publicação Jornal da Região

061-00000_01638 publicação Jornal da Região

061-00000_01639 publicação Jornal da Região

061-00000_01640 publicação Jornal da Região

061-00000_01641 publicação Jornal da Região

061-00000_01642 publicação Jornal da Região

061-00000_01643 publicação Jornal da Região

061-00000_01644 publicação Jornal da Região

061-00000_01645 publicação Jornal da Região

061-00000_01646 publicação Jornal da Região

061-00000_01647 publicação Jornal da Região

061-00000_01648 publicação Jornal da Região

061-00000_01649 publicação Jornal da Região

061-00000_01650 publicação Jornal da Região

061-00000_01651 publicação Jornal da Região

061-00000_01652 publicação Jornal da Região

061-00000_01653 publicação Jornal da Região

061-00000_01654 publicação Jornal da Região

061-00000_01655 publicação Jornal da Região

061-00000_01656 publicação Jornal da Região

061-00000_01657 publicação Jornal da Região

061-00000_01658 publicação Jornal da Região



061-00000_01659 publicação Jornal da Região

061-00000_01660 publicação Jornal da Região

061-00000_01661 publicação Jornal da Região

061-00000_01662 publicação Jornal da Região

061-00000_01663 publicação Jornal da Região

061-00000_01664 publicação Jornal da Região

061-00000_01665 publicação Jornal da Região

061-00000_01666 publicação Jornal da Região

061-00000_01667 publicação Jornal da Região

061-00000_01668 publicação Jornal da Região

061-00000_01669 publicação Jornal da Região

061-00000_01670 publicação Jornal da Região

061-00000_01671 publicação Jornal da Região

061-00000_01672 publicação Jornal da Região

061-00000_01673 publicação Jornal da Região

061-00000_01674 publicação Jornal da Região

061-00000_01675 publicação Jornal da Região

061-00000_01676 publicação Jornal da Região

061-00000_01677 publicação Jornal da Região

061-00000_01678 publicação Jornal da Região

061-00000_01679 publicação Jornal da Região

061-00000_01680 publicação Jornal da Região

061-00000_01681 publicação Jornal da Região

061-00000_01682 publicação Jornal da Região

061-00000_01683 publicação Jornal da Região

061-00000_01684 publicação Jornal da Região

061-00000_01685 publicação Jornal da Região

061-00000_01686 publicação Jornal da Região

061-00000_01687 publicação Jornal da Região

061-00000_01688 publicação Jornal da Região

061-00000_01689 publicação Jornal da Região

061-00000_01690 publicação Jornal da Região

061-00000_01691 publicação Jornal da Região

061-00000_01692 publicação Jornal da Região



061-00000_01693 publicação Jornal da Região

061-00000_01694 publicação Jornal da Região

061-00000_01695 publicação Diário de Tupan

061-00000_01696 publicação Jornal da Região

061-00000_01697 publicação Jornal da Região

061-00000_01698 publicação Jornal da Região

061-00000_01699 publicação Jornal da Região

061-00000_01700 publicação Jornal da Região

061-00000_01701 publicação Jornal da Região

061-00000_01702 publicação Jornal da Região

061-00000_01703 publicação Jornal da Região

061-00000_01704 publicação Jornal da Região

061-00000_01705 publicação Jornal da Região

061-00000_01706 publicação Jornal da Região

061-00000_01707 publicação Jornal da Região

061-00000_01708 publicação Jornal da Região

061-00000_01709 publicação Jornal da Região

061-00000_01710 publicação Jornal da Região

061-00000_01711 publicação Jornal da Região

061-00000_01712 publicação Jornal da Região

061-00000_01713 publicação Jornal da Região

061-00000_01714 publicação Jornal da Região

061-00000_01715 publicação Jornal da Região

061-00000_01716 publicação Jornal da Região

061-00000_01717 publicação Jornal da Região

061-00000_01718 publicação Jornal da Região

061-00000_01719 publicação Jornal da Região

061-00000_01720 publicação Jornal da Região

061-00000_01721 publicação Jornal da Região

061-00000_01722 publicação Jornal da Região

061-00000_01723 publicação Jornal da Região

061-00000_01724 publicação Jornal da Região

061-00000_01725 publicação Jornal da Região

061-00000_01726 publicação Jornal da Região



061-00000_01727 publicação Jornal da Região

061-00000_01728 publicação Jornal da Região

061-00000_01729 publicação Jornal da Região

061-00000_01730 publicação Jornal da Região

061-00000_01731 publicação Jornal da Região

061-00000_01732 publicação Jornal da Região

061-00000_01733 publicação Jornal da Região

061-00000_01734 publicação Jornal da Região

061-00000_01735 publicação Jornal da Região

061-00000_01736 publicação Jornal da Região

061-00000_01737 publicação Jornal da Região

061-00000_01738 publicação Jornal da Região

061-00000_01739 publicação Jornal da Região

061-00000_01740 publicação Jornal da Região

061-00000_01741 publicação Jornal da Região

061-00000_01742 publicação Jornal da Região

061-00000_01743 publicação Jornal da Região

061-00000_01744 publicação Jornal da Região

061-00000_01745 publicação Jornal da Região

061-00000_01746 publicação Jornal da Região

061-00000_01747 publicação Jornal da Região

061-00000_01748 publicação Jornal da Região

061-00000_01749 publicação Jornal da Região

061-00000_01750 publicação Jornal da Região

061-00000_01751 publicação Jornal da Região

061-00000_01752 publicação Jornal da Região

061-00000_01753 publicação Jornal da Região

061-00000_01754 publicação Jornal da Região

061-00000_01755 publicação Jornal da Região

061-00000_01756 publicação Jornal da Região

061-00000_01757 publicação Jornal da Região

061-00000_01758 publicação Jornal da Região

061-00000_01759 publicação Jornal da Região

061-00000_01760 publicação Jornal da Região



061-00000_01761 publicação Jornal da Região

061-00000_01762 publicação Jornal da Região

061-00000_01763 publicação Jornal da Região

061-00000_01764 publicação Jornal da Região

061-00000_01765 publicação Jornal da Região

061-00000_01766 publicação Jornal da Região

061-00000_01767 publicação Jornal da Região

061-00000_01768 publicação Jornal da Região

061-00000_01769 publicação Jornal da Região

061-00000_01770 publicação Jornal da Região

061-00000_01771 publicação Jornal da Região

061-00000_01772 publicação Jornal da Região

061-00000_01773 publicação Jornal da Região

061-00000_01774 publicação Jornal da Região

061-00000_01775 publicação Jornal da Região

061-00000_01776 publicação Jornal da Região

061-00000_01777 publicação Jornal da Região

061-00000_01778 publicação Jornal da Região

061-00000_01779 publicação Jornal da Região

061-00000_01780 publicação Jornal da Região

061-00000_01781 publicação Jornal da Região

061-00000_01782 publicação Jornal da Região

061-00000_01783 publicação Jornal da Região

061-00000_01784 publicação Jornal da Região

061-00000_01785 publicação Jornal da Região

061-00000_01786 publicação Jornal da Região

061-00000_01787 publicação Jornal da Região

061-00000_01788 publicação Jornal da Região

061-00000_01789 publicação Jornal da Região

061-00000_01790 publicação Jornal da Região

061-00000_01791 publicação Jornal da Região

061-00000_01792 publicação Jornal da Região

061-00000_01793 publicação Jornal da Região

061-00000_01794 publicação Jornal da Região



061-00000_01795 publicação Jornal da Região

061-00000_01796 publicação Jornal da Região

061-00000_01797 publicação Jornal da Região

061-00000_01798 publicação Jornal da Região

061-00000_01799 publicação Jornal da Região

061-00000_01800 publicação Jornal da Região

061-00000_01801 publicação Jornal da Região

061-00000_01802 publicação Jornal da Região

061-00000_01803 publicação Jornal da Região

061-00000_01804 publicação Jornal da Região

061-00000_01805 publicação Jornal da Região

061-00000_01806 publicação Jornal da Região

061-00000_01807 publicação Jornal da Região

061-00000_01808 publicação Jornal da Região

061-00000_01809 publicação Jornal da Região

061-00000_01810 publicação Jornal da Região

061-00000_01811 publicação Jornal da Região

061-00000_01812 publicação Jornal da Região

061-00000_01813 publicação Jornal da Região

061-00000_01814 publicação Jornal da Região

061-00000_01815 publicação Jornal da Região

061-00000_01816 publicação Jornal da Região

061-00000_01817 publicação Jornal da Região

061-00000_01818 publicação Jornal da Região

061-00000_01819 publicação Jornal da Região

061-00000_01820 publicação Jornal da Região

061-00000_01821 publicação Jornal da Região

061-00000_01822 publicação Jornal da Região

061-00000_01823 publicação Jornal da Região

061-00000_01824 publicação Jornal da Região

061-00000_01825 publicação Jornal da Região

061-00000_01826 publicação Jornal da Região

061-00000_01827 publicação Jornal da Região

061-00000_01828 publicação Jornal da Região



061-00000_01829 publicação Jornal da Região

061-00000_01830 publicação Jornal da Região

061-00000_01831 publicação Jornal da Região

061-00000_01832 publicação Jornal da Região

061-00000_01833 publicação Jornal da Região

061-00000_01834 publicação Jornal da Região

061-00000_01835 publicação Jornal da Região

061-00000_01836 publicação Jornal da Região

061-00000_01837 publicação Jornal da Região

061-00000_01838 publicação Jornal da Região

061-00000_01839 publicação Jornal da Região

061-00000_01840 publicação Jornal da Região

061-00000_01841 publicação Jornal da Região

061-00000_01842 publicação Jornal da Região

061-00000_01843 publicação Jornal da Região

061-00000_01844 publicação Jornal da Região

061-00000_01845 publicação Jornal da Região

061-00000_01846 publicação Jornal da Região

061-00000_01847 publicação Jornal da Região

061-00000_01848 publicação Jornal da Região

061-00000_01849 publicação Jornal da Região

061-00000_01850 publicação Jornal da Região

061-00000_01851 publicação Jornal da Região

061-00000_01852 publicação Jornal da Região

061-00000_01853 publicação Jornal da Região

061-00000_01854 publicação Jornal da Região

061-00000_01855 publicação Jornal da Região

061-00000_01856 publicação Jornal da Região

061-00000_01857 publicação Jornal da Região

061-00000_01858 publicação Jornal da Região

061-00000_01859 publicação Jornal da Região

061-00000_01860 publicação Jornal da Região

061-00000_01861 publicação Jornal da Região

061-00000_01862 publicação Jornal da Região



061-00000_01863 publicação Jornal da Região

061-00000_01864 publicação Jornal da Região

061-00000_01865 publicação Jornal da Região

061-00000_01866 publicação Jornal da Região

061-00000_01867 publicação Jornal da Região

061-00000_01868 publicação Jornal da Região

061-00000_01869 publicação Jornal da Região

061-00000_01870 publicação Jornal da Região

061-00000_01871 publicação Jornal da Região

061-00000_01872 publicação Jornal da Região

061-00000_01873 publicação Jornal da Região

061-00000_01874 publicação Jornal da Região

061-00000_01875 publicação Jornal da Região

061-00000_01876 publicação Jornal da Região

061-00000_01877 publicação Jornal da Região

061-00000_01878 publicação Jornal da Região

061-00000_01879 publicação Jornal da Região

061-00000_01880 publicação Jornal da Região

061-00000_01881 publicação Jornal da Região

061-00000_01882 publicação Jornal da Região

061-00000_01883 publicação Jornal da Região

061-00000_01884 publicação Jornal da Região

061-00000_01885 publicação Jornal da Região

061-00000_01886 publicação Jornal da Região

061-00000_01887 publicação Jornal da Região

061-00000_01888 publicação Jornal da Região

061-00000_01889 publicação Jornal da Região

061-00000_01890 publicação Jornal da Região

061-00000_01891 publicação Jornal da Região

061-00000_01892 publicação Jornal da Região

061-00000_01893 publicação Jornal da Região

061-00000_01894 publicação Jornal da Região

061-00000_01895 publicação Jornal da Região

061-00000_01896 publicação Jornal da Região



061-00000_01897 publicação Jornal da Região

061-00000_01898 publicação Jornal da Região

061-00000_01899 publicação Jornal da Região

061-00000_01900 publicação Jornal da Região

061-00000_01901 publicação Jornal da Região

061-00000_01902 publicação Jornal da Região

061-00000_01903 publicação Jornal da Região

061-00000_01904 publicação Jornal da Região

061-00000_01905 publicação Jornal da Região

061-00000_01906 publicação Jornal da Região

061-00000_01907 publicação Jornal da Região

061-00000_01908 publicação Jornal da Região

061-00000_01909 publicação Jornal da Região

061-00000_01910 publicação Folha do Povo

061-00000_01911 publicação Folha do Povo

061-00000_01912 publicação Folha do Povo

061-00000_01913 publicação Folha do Povo

061-00000_01914 publicação Folha do Povo

061-00000_01915 publicação Folha do Povo

061-00000_01916 publicação Folha do Povo

061-00000_01917 publicação Folha do Povo

061-00000_01918 publicação Folha do Povo

061-00000_01919 publicação Folha do Povo

061-00000_01920 publicação Folha do Povo

061-00000_01921 publicação Folha do Povo

061-00000_01922 publicação Folha do Povo

061-00000_01923 publicação Folha do Povo

061-00000_01924 publicação Folha do Povo

061-00000_01925 publicação Folha do Povo

061-00000_01926 publicação Folha do Povo

061-00000_01927 publicação Folha do Povo

061-00000_01928 publicação Folha do Povo

061-00000_01929 publicação Folha do Povo

061-00000_01930 publicação Folha do Povo



061-00000_01931 publicação Folha do Povo

061-00000_01932 publicação Folha do Povo

061-00000_01933 publicação Folha do Povo

061-00000_01934 publicação Folha do Povo

061-00000_01935 publicação Folha do Povo

061-00000_01936 publicação Folha do Povo

061-00000_01937 publicação Folha do Povo

061-00000_01938 publicação Folha do Povo

061-00000_01939 publicação Folha do Povo

061-00000_01940 publicação Folha do Povo

061-00000_01941 publicação Folha do Povo

061-00000_01942 publicação Folha do Povo

061-00000_01943 publicação Folha do Povo

061-00000_01944 publicação Folha do Povo

061-00000_01945 publicação Folha do Povo

061-00000_01946 publicação Folha do Povo

061-00000_01947 publicação Folha do Povo

061-00000_01948 publicação Folha do Povo

061-00000_01949 publicação Folha do Povo

061-00000_01950 publicação Folha do Povo

061-00000_01951 publicação Folha do Povo

061-00000_01952 publicação Folha do Povo

061-00000_01953 publicação Folha do Povo

061-00000_01954 publicação Folha do Povo

061-00000_01955 publicação Folha do Povo

061-00000_01956 publicação Folha do Povo

061-00000_01957 publicação Folha do Povo

061-00000_01958 publicação Folha do Povo

061-00000_01959 publicação Folha do Povo

061-00000_01960 publicação Jornal Superior

061-00000_01961 publicação Jornal Superior

061-00000_01962 publicação Jornal Superior

061-00000_01963 publicação Jornal Superior

061-00000_01964 publicação Jornal Superior



061-00000_01965 publicação Jornal Superior

061-00000_01966 publicação Jornal Superior

061-00000_01967 publicação Jornal Superior

061-00000_01968 publicação Jornal Superior

061-00000_01969 publicação Jornal Superior

061-00000_01970 publicação Jornal Superior

061-00000_01971 publicação Jornal Superior

061-00000_01972 publicação Jornal Superior

061-00000_01973 publicação Jornal Superior

061-00000_01974 publicação Jornal Superior

061-00000_01975 publicação Jornal Superior

061-00000_01976 publicação Jornal Superior

061-00000_01977 publicação Jornal Superior

061-00000_01978 publicação Jornal Superior

061-00000_01979 publicação Jornal Superior

061-00000_01980 publicação Jornal Superior

061-00000_01981 publicação Jornal Superior

061-00000_01982 publicação Jornal Superior

061-00000_01983 publicação Jornal Superior

061-00000_01984 publicação Jornal Superior

061-00000_01985 publicação Jornal Superior

061-00000_01986 publicação Jornal Superior

061-00000_01987 publicação Jornal Superior

061-00000_01988 publicação Jornal Superior

061-00000_01989 publicação Jornal Superior

061-00000_01990 publicação Jornal Superior

061-00000_01991 publicação Jornal Superior

061-00000_01992 publicação Jornal Superior

061-00000_01993 publicação Jornal Superior

061-00000_01994 publicação Jornal Superior

061-00000_01995 publicação Jornal Superior

061-00000_01996 publicação Jornal Superior

061-00000_01997 publicação Jornal Superior

061-00000_01998 publicação Jornal Superior



061-00000_01999 publicação Jornal Superior

061-00000_02000 publicação Jornal Superior

061-00000_02001 publicação Jornal Superior

061-00000_02002 publicação Jornal Superior

061-00000_02003 publicação Jornal Superior

061-00000_02004 publicação Jornal Superior

061-00000_02005 publicação Jornal Superior

061-00000_02006 publicação Jornal Superior

061-00000_02007 publicação Jornal Superior

061-00000_02008 publicação Jornal Superior

061-00000_02009 publicação Jornal Superior

061-00000_02010 publicação Jornal Superior

061-00000_02011 publicação Jornal Superior

061-00000_02012 publicação Jornal Superior

061-00000_02013 publicação Jornal Superior

061-00000_02014 publicação Jornal Superior

061-00000_02015 publicação Jornal Superior

061-00000_02016 publicação Jornal Superior

061-00000_02017 publicação Jornal Superior

061-00000_02018 publicação Jornal Superior

061-00000_02019 publicação Jornal Superior

061-00000_02020 publicação Jornal Superior

061-00000_02021 publicação Jornal Superior

061-00000_02022 publicação Jornal Superior

061-00000_02023 publicação Jornal Superior

061-00000_02024 publicação Jornal Superior

061-00000_02025 publicação Jornal Superior

061-00000_02026 publicação Jornal Superior

061-00000_02027 publicação Jornal Superior

061-00000_02028 publicação Jornal Superior

061-00000_02029 publicação Jornal Superior

061-00000_02030 publicação Jornal Superior

061-00000_02031 publicação Jornal Superior

061-00000_02032 publicação Jornal Superior



061-00000_02033 publicação Jornal Superior

061-00000_02034 publicação Jornal Superior

061-00000_02035 publicação Jornal Superior

061-00000_02036 publicação Jornal Superior

061-00000_02037 publicação Jornal Superior

061-00000_02038 publicação Jornal Superior

061-00000_02039 publicação Jornal Superior

061-00000_02040 publicação Jornal Superior

061-00000_02041 publicação Jornal Superior

061-00000_02042 publicação Jornal Superior

061-00000_02043 publicação Jornal Superior

061-00000_02044 publicação Jornal Superior

061-00000_02045 publicação Jornal Superior

061-00000_02046 publicação Jornal Superior

061-00000_02047 publicação Jornal Superior

061-00000_02048 publicação Jornal Superior

061-00000_02049 publicação Jornal Superior

061-00000_02050 publicação Jornal Superior

061-00000_02051 publicação Jornal Superior

061-00000_02052 publicação Jornal Superior

061-00000_02053 publicação Jornal Superior

061-00000_02054 publicação Jornal Superior

061-00000_02055 publicação Jornal Superior

061-00000_02056 publicação Jornal Superior

061-00000_02057 publicação Jornal Superior

061-00000_02058 publicação Jornal Superior

061-00000_02059 publicação Jornal Superior

061-00000_02060 publicação Jornal Superior

061-00000_02061 publicação Jornal Superior

061-00000_02062 publicação Jornal Superior

061-00000_02063 publicação Jornal Superior

061-00000_02064 publicação Jornal Superior

061-00000_02065 publicação Jornal Superior

061-00000_02066 publicação Jornal Superior



061-00000_02067 publicação Jornal Superior

061-00000_02068 publicação Jornal Superior

061-00000_02069 publicação Jornal Superior

061-00000_02070 publicação Jornal Superior

061-00000_02071 publicação Jornal Superior

061-00000_02072 publicação Jornal Superior

061-00000_02073 publicação Jornal Superior

061-00000_02074 publicação Jornal Superior

061-00000_02075 publicação Jornal Superior

061-00000_02076 publicação Jornal Superior

061-00000_02077 publicação Jornal Superior

061-00000_02078 publicação Jornal Superior

061-00000_02079 publicação Jornal Superior

061-00000_02080 publicação Jornal Superior

061-00000_02081 publicação Jornal Superior

061-00000_02082 publicação Jornal Superior

061-00000_02083 publicação Jornal Superior

061-00000_02084 publicação Jornal Superior

061-00000_02085 publicação Jornal Superior

061-00000_02086 publicação Jornal Superior

061-00000_02087 publicação Jornal Superior

061-00000_02088 publicação Jornal Superior

061-00000_02089 publicação Jornal Superior

061-00000_02090 publicação Jornal Superior

061-00000_02091 publicação Jornal Superior

061-00000_02092 publicação Jornal Superior

061-00000_02093 publicação Jornal Superior

061-00000_02094 publicação Jornal Superior

061-00000_02095 publicação Jornal Superior

061-00000_02096 publicação Jornal Superior

061-00000_02097 publicação Jornal Superior

061-00000_02098 publicação Jornal Superior

061-00000_02099 publicação Jornal Superior

061-00000_02100 publicação Jornal Superior



061-00000_02101 publicação Jornal Superior

061-00000_02102 publicação Jornal Superior

061-00000_02103 publicação Jornal Superior

061-00000_02104 publicação Jornal Superior

061-00000_02105 publicação Jornal Superior

061-00000_02106 publicação Jornal Superior

061-00000_02107 publicação Jornal Superior

061-00000_02108 publicação Jornal Superior

061-00000_02109 publicação Jornal Superior

061-00000_02110 publicação Jornal Superior

061-00000_02111 publicação Jornal Superior

061-00000_02112 publicação Jornal Superior

061-00000_02113 publicação Jornal Superior

061-00000_02114 publicação Jornal Superior

061-00000_02115 publicação Jornal Superior

061-00000_02116 publicação Jornal Superior

061-00000_02117 publicação Jornal Superior

061-00000_02118 publicação Jornal Superior

061-00000_02119 publicação Jornal Superior

061-00000_02120 publicação Jornal Superior

061-00000_02121 publicação Folha do Povo

061-00000_02122 publicação Folha do Povo

061-00000_02123 publicação Folha do Povo

061-00000_02124 publicação Folha do Povo

061-00000_02125 publicação Folha do Povo

061-00000_02126 publicação Folha do Povo

061-00000_02127 publicação Folha do Povo

061-00000_02128 publicação Folha do Povo

061-00000_02129 publicação Folha do Povo

061-00000_02130 publicação Folha do Povo

061-00000_02131 publicação Folha do Povo

061-00000_02132 publicação Folha do Povo

061-00000_02133 publicação Folha do Povo

061-00000_02134 publicação Folha do Povo



061-00000_02135 publicação Folha do Povo

061-00000_02136 publicação Folha do Povo

061-00000_02137 publicação Folha do Povo

061-00000_02138 publicação Folha do Povo

061-00000_02139 publicação Folha do Povo

061-00000_02140 publicação Folha do Povo

061-00000_02141 publicação Folha do Povo

061-00000_02142 publicação Folha do Povo

061-00000_02143 publicação Folha do Povo

061-00000_02144 publicação Folha do Povo

061-00000_02145 publicação Folha do Povo

061-00000_02146 publicação Folha do Povo

061-00000_02147 publicação Folha do Povo

061-00000_02148 publicação Folha do Povo

061-00000_02149 publicação Folha do Povo

061-00000_02150 publicação Folha do Povo

061-00000_02151 publicação Folha do Povo

061-00000_02152 publicação Folha do Povo

061-00000_02153 publicação Folha do Povo

061-00000_02154 publicação Folha do Povo

061-00000_02155 publicação Folha do Povo

061-00000_02156 publicação Folha do Povo

061-00000_02157 publicação Folha do Povo

061-00000_02158 publicação Folha do Povo

061-00000_02159 publicação Folha do Povo

061-00000_02160 publicação Folha do Povo

061-00000_02161 publicação Folha do Povo

061-00000_02162 publicação Folha do Povo

061-00000_02163 publicação Folha do Povo

061-00000_02164 publicação Folha do Povo

061-00000_02165 publicação Folha do Povo

061-00000_02166 publicação Folha do Povo

061-00000_02167 publicação Folha do Povo

061-00000_02168 publicação Folha do Povo



061-00000_02169 publicação Folha do Povo

061-00000_02170 publicação Folha do Povo

061-00000_02171 publicação Folha do Povo

061-00000_02172 publicação Folha do Povo

061-00000_02173 publicação Folha do Povo

061-00000_02174 publicação Folha do Povo

061-00000_02175 publicação Folha do Povo

061-00000_02176 publicação Folha do Povo

061-00000_02177 publicação Folha do Povo

061-00000_02178 publicação Folha do Povo

061-00000_02179 publicação Folha do Povo

061-00000_02180 publicação Folha do Povo

061-00000_02181 publicação Folha do Povo

061-00000_02182 publicação Folha do Povo

061-00000_02183 publicação Folha do Povo

061-00000_02184 publicação Folha do Povo

061-00000_02185 publicação Folha do Povo

061-00000_02186 publicação Folha do Povo

061-00000_02187 publicação Folha do Povo

061-00000_02188 publicação Folha do Povo

061-00000_02189 publicação Folha do Povo

061-00000_02190 publicação Folha do Povo

061-00000_02191 publicação Folha do Povo

061-00000_02192 publicação Folha do Povo

061-00000_02193 publicação Folha do Povo

061-00000_02194 publicação Folha do Povo

061-00000_02195 publicação Folha do Povo

061-00000_02196 publicação Folha do Povo

061-00000_02197 publicação Folha do Povo

061-00000_02198 publicação Folha do Povo

061-00000_02199 publicação Folha do Povo

061-00000_02200 publicação Folha do Povo

061-00000_02201 publicação Folha do Povo

061-00000_02202 publicação Folha do Povo



061-00000_02203 publicação Folha do Povo

061-00000_02204 publicação Folha do Povo

061-00000_02205 publicação Folha do Povo

061-00000_02206 publicação Folha do Povo

061-00000_02207 publicação Folha do Povo

061-00000_02208 publicação Folha do Povo

061-00000_02209 publicação Folha do Povo

061-00000_02210 publicação Folha do Povo

061-00000_02211 publicação Folha do Povo

061-00000_02212 publicação Folha do Povo

061-00000_02213 publicação Folha do Povo

061-00000_02214 publicação Folha do Povo

061-00000_02215 publicação Folha do Povo

061-00000_02216 publicação Folha do Povo

061-00000_02217 publicação Folha do Povo

061-00000_02218 publicação Folha do Povo

061-00000_02219 publicação Folha do Povo

061-00000_02220 publicação Folha do Povo

061-00000_02221 publicação Folha do Povo

061-00000_02222 publicação Folha do Povo

061-00000_02223 publicação Folha do Povo

061-00000_02224 publicação Folha do Povo

061-00000_02225 publicação Folha do Povo

061-00000_02226 publicação Folha do Povo

061-00000_02227 publicação Folha do Povo

061-00000_02228 publicação Folha do Povo

061-00000_02229 publicação Folha do Povo

061-00000_02230 publicação Folha do Povo

061-00000_02231 publicação Folha do Povo

061-00000_02232 publicação Folha do Povo

061-00000_02233 publicação Folha do Povo

061-00000_02234 publicação Folha do Povo

061-00000_02235 publicação Folha do Povo

061-00000_02236 publicação Folha do Povo



061-00000_02237 publicação Folha do Povo

061-00000_02238 publicação Folha do Povo

061-00000_02239 publicação Folha do Povo

061-00000_02240 publicação Folha do Povo

061-00000_02241 publicação Folha do Povo

061-00000_02242 publicação Folha do Povo

061-00000_02243 publicação Folha do Povo

061-00000_02244 publicação Folha do Povo

061-00000_02245 publicação Folha do Povo

061-00000_02246 publicação Folha do Povo

061-00000_02247 publicação Folha do Povo

061-00000_02248 publicação Folha do Povo

061-00000_02249 publicação Folha do Povo

061-00000_02250 publicação Folha do Povo

061-00000_02251 publicação Folha do Povo

061-00000_02252 publicação Folha do Povo

061-00000_02253 publicação Folha do Povo

061-00000_02254 publicação Folha do Povo

061-00000_02255 publicação Folha do Povo

061-00000_02256 publicação Folha do Povo

061-00000_02257 publicação Folha do Povo

061-00000_02258 publicação Folha do Povo

061-00000_02259 publicação Folha do Povo

061-00000_02260 publicação Folha do Povo

061-00000_02261 publicação Folha do Povo

061-00000_02262 publicação Folha do Povo

061-00000_02263 publicação Folha do Povo

061-00000_02264 publicação Folha do Povo

061-00000_02265 publicação Folha do Povo

061-00000_02266 publicação Folha do Povo

061-00000_02267 publicação Folha do Povo

061-00000_02268 publicação Folha do Povo

061-00000_02269 publicação Folha do Povo

061-00000_02270 publicação Folha do Povo



061-00000_02271 publicação Folha do Povo

061-00000_02272 publicação Folha do Povo

061-00000_02273 publicação Folha do Povo

061-00000_02274 publicação Folha do Povo

061-00000_02275 publicação Folha do Povo

061-00000_02276 publicação Folha do Povo

061-00000_02277 publicação Folha do Povo

061-00000_02278 publicação Folha do Povo

061-00000_02279 publicação Folha do Povo

061-00000_02280 publicação Folha do Povo

061-00000_02281 publicação Folha do Povo

061-00000_02282 publicação Folha do Povo

061-00000_02283 publicação Folha do Povo

061-00000_02284 publicação Folha do Povo

061-00000_02285 publicação Folha do Povo

061-00000_02286 publicação Folha do Povo

061-00000_02287 publicação Folha do Povo

061-00000_02288 publicação Folha do Povo

061-00000_02289 publicação Folha do Povo

061-00000_02290 publicação Folha do Povo

061-00000_02291 publicação Folha do Povo

061-00000_02292 publicação Folha do Povo

061-00000_02293 publicação Folha do Povo

061-00000_02294 publicação Folha do Povo

061-00000_02295 publicação Folha do Povo

061-00000_02297 publicação Folha do Povo

061-00000_02298 publicação Folha do Povo

061-00000_02299 publicação Folha do Povo

061-00000_02300 publicação Folha do Povo

061-00000_02301 publicação Folha do Povo

061-00000_02302 publicação Folha do Povo

061-00000_02303 publicação Folha do Povo

061-00000_02304 publicação Folha do Povo

061-00000_02305 publicação Folha do Povo



061-00000_02306 publicação Folha do Povo

061-00000_02307 publicação Folha do Povo

061-00000_02308 publicação Folha do Povo

061-00000_02309 publicação Folha do Povo

061-00000_02310 publicação Folha do Povo

061-00000_02311 publicação Folha do Povo

061-00000_02312 publicação Folha do Povo

061-00000_02313 publicação Folha do Povo

061-00000_02314 publicação Folha do Povo

061-00000_02315 publicação Folha do Povo

061-00000_02316 publicação Folha do Povo

061-00000_02317 publicação Folha do Povo

061-00000_02318 publicação Folha do Povo

061-00000_02319 publicação Folha do Povo

061-00000_02320 publicação Folha do Povo

061-00000_02321 publicação Folha do Povo

061-00000_02322 publicação Folha do Povo

061-00000_02323 publicação Folha do Povo

061-00000_02324 publicação Folha do Povo

061-00000_02325 publicação Folha do Povo

061-00000_02326 publicação Folha do Povo

061-00000_02327 publicação Folha do Povo

061-00000_02328 publicação Folha do Povo

061-00000_02329 publicação Folha do Povo

061-00000_02330 publicação Folha do Povo

061-00000_02331 publicação Folha do Povo

061-00000_02332 publicação Folha do Povo

061-00000_02333 publicação Folha do Povo

061-00000_02334 publicação Folha do Povo

061-00000_02335 publicação Folha do Povo

061-00000_02336 publicação Folha do Povo

061-00000_02337 publicação Folha do Povo

061-00000_02338 publicação Folha do Povo

061-00000_02339 publicação Folha do Povo



061-00000_02340 publicação Folha do Povo

061-00000_02341 publicação Folha do Povo

061-00000_02342 publicação Folha do Povo

061-00000_02343 publicação Folha do Povo

061-00000_02344 publicação Folha do Povo

061-00000_02345 publicação Folha do Povo

061-00000_02346 publicação Folha do Povo

061-00000_02347 publicação Folha do Povo

061-00000_02348 publicação Folha do Povo

061-00000_02349 publicação Folha do Povo

061-00000_02350 publicação Folha do Povo

061-00000_02351 publicação Folha do Povo

061-00000_02352 publicação Folha do Povo

061-00000_02353 publicação Folha do Povo

061-00000_02354 publicação Folha do Povo

061-00000_02355 publicação Folha do Povo

061-00000_02356 publicação Folha do Povo

061-00000_02357 publicação Folha do Povo

061-00000_02358 publicação Folha do Povo

061-00000_02359 publicação Folha do Povo

061-00000_02360 publicação Folha do Povo

061-00000_02361 publicação Folha do Povo

061-00000_02362 publicação Folha do Povo

061-00000_02363 publicação Folha do Povo

061-00000_02364 publicação Folha do Povo

061-00000_02365 publicação Folha do Povo

061-00000_02366 publicação Folha do Povo

061-00000_02367 publicação Folha do Povo

061-00000_02368 publicação Folha do Povo

061-00000_02369 publicação Folha do Povo

061-00000_02370 publicação Folha do Povo

061-00000_02371 publicação Folha do Povo

061-00000_02372 publicação Folha do Povo

061-00000_02373 publicação Jornal Superior



061-00000_02374 publicação Jornal Superior

061-00000_02375 publicação Jornal Superior

061-00000_02376 publicação Jornal Superior

061-00000_02377 publicação Jornal Superior

061-00000_02378 publicação Jornal Superior

061-00000_02379 publicação Jornal Superior

061-00000_02380 publicação Jornal Superior

061-00000_02381 publicação Jornal Superior

061-00000_02382 publicação Jornal Superior

061-00000_02383 publicação Jornal Superior

061-00000_02384 publicação Jornal Superior

061-00000_02385 publicação Jornal Superior

061-00000_02386 publicação Jornal Superior

061-00000_02387 publicação Jornal Superior

061-00000_02388 publicação Jornal Superior

061-00000_02389 publicação Jornal Superior

061-00000_02390 publicação Jornal Superior

061-00000_02391 publicação Jornal Superior

061-00000_02392 publicação Jornal Superior

061-00000_02393 publicação Jornal Superior

061-00000_02394 publicação Jornal Superior

061-00000_02395 publicação Jornal Superior

061-00000_02396 publicação Jornal Superior

061-00000_02397 publicação Jornal Superior

061-00000_02398 publicação Jornal Superior

061-00000_02399 publicação Jornal Superior

061-00000_02400 publicação Jornal Superior

061-00000_02401 publicação Jornal Superior

061-00000_02402 publicação Jornal Superior

061-00000_02403 publicação Jornal Superior

061-00000_02404 publicação Jornal Superior

061-00000_02405 publicação Jornal Superior

061-00000_02406 publicação Jornal Superior

061-00000_02407 publicação Jornal Superior



061-00000_02408 publicação Jornal Superior

061-00000_02409 publicação Jornal Superior

061-00000_02410 publicação Jornal Superior

061-00000_02411 publicação Jornal Superior

061-00000_02412 publicação Jornal Superior

061-00000_02413 publicação Jornal Superior

061-00000_02414 publicação Jornal Superior

061-00000_02415 publicação Jornal Superior

061-00000_02416 publicação Jornal Superior

061-00000_02417 publicação Jornal Superior

061-00000_02418 publicação Jornal Superior

061-00000_02419 publicação Jornal Superior

061-00000_02420 publicação Jornal Superior

061-00000_02421 publicação Jornal Superior

061-00000_02422 publicação Jornal Superior

061-00000_02423 publicação Jornal Superior

061-00000_02424 publicação Jornal Superior

061-00000_02425 publicação Jornal Superior

061-00000_02426 publicação Jornal Superior

061-00000_02427 publicação Jornal Superior

061-00000_02428 publicação Jornal Superior

061-00000_02429 publicação Jornal Superior

061-00000_02430 publicação Jornal Superior

061-00000_02431 publicação Jornal Superior

061-00000_02432 publicação Jornal Superior

061-00000_02433 publicação Jornal Superior

061-00000_02434 publicação Jornal Superior

061-00000_02435 publicação Jornal Superior

061-00000_02436 publicação Jornal Superior

061-00000_02437 publicação Jornal Superior

061-00000_02438 publicação Jornal Superior

061-00000_02439 publicação Jornal Superior

061-00000_02440 publicação Jornal Superior

061-00000_02441 publicação Jornal Superior



061-00000_02442 publicação Jornal Superior

061-00000_02443 publicação Jornal Superior

061-00000_02444 publicação Jornal Superior

061-00000_02445 publicação Jornal Superior

061-00000_02446 publicação Jornal Superior

061-00000_02447 publicação Jornal Superior

061-00000_02448 publicação Jornal Superior

061-00000_02449 publicação Jornal Superior

061-00000_02450 publicação Jornal Superior

061-00000_02451 publicação Jornal Superior

061-00000_02452 publicação Jornal Superior

061-00000_02453 publicação Jornal Superior

061-00000_02454 publicação Jornal Superior

061-00000_02455 publicação Jornal Superior

061-00000_02456 publicação Jornal Superior

061-00000_02457 publicação Jornal Superior

061-00000_02458 publicação Jornal Superior

061-00000_02459 publicação Jornal Superior

061-00000_02460 publicação Jornal Superior

061-00000_02461 publicação Jornal Superior

061-00000_02462 publicação Jornal Superior

061-00000_02463 publicação Jornal Superior

061-00000_02464 publicação Jornal Superior

061-00000_02465 publicação Jornal Superior

061-00000_02466 publicação Jornal Superior

061-00000_02467 publicação Jornal Superior

061-00000_02468 publicação Jornal Superior

061-00000_02469 publicação Jornal Superior

061-00000_02470 publicação Jornal Superior

061-00000_02471 publicação Jornal Superior

061-00000_02472 publicação Jornal Superior

061-00000_02473 publicação Jornal Superior

061-00000_02474 publicação Jornal Superior

061-00000_02475 publicação Jornal Superior



061-00000_02476 publicação Jornal Superior

061-00000_02477 publicação Jornal Superior

061-00000_02478 publicação Jornal Superior

061-00000_02479 publicação Jornal Superior

061-00000_02480 publicação Jornal Superior

061-00000_02481 publicação Jornal Superior

061-00000_02482 publicação Jornal Superior

061-00000_02483 publicação Jornal Superior

061-00000_02484 publicação Jornal Superior

061-00000_02485 publicação Jornal Superior

061-00000_02486 publicação Jornal Superior

061-00000_02487 publicação Jornal Superior

061-00000_02488 publicação Jornal Superior

061-00000_02489 publicação Jornal Superior

061-00000_02490 publicação Jornal Superior

061-00000_02491 publicação Jornal Superior

061-00000_02492 publicação Jornal Superior

061-00000_02493 publicação Jornal Superior

061-00000_02494 publicação Jornal Superior

061-00000_02495 publicação Jornal Superior

061-00000_02496 publicação Jornal Superior

061-00000_02497 publicação Jornal Superior

061-00000_02498 publicação Jornal Superior

061-00000_02499 publicação Jornal Superior

061-00000_02500 publicação Jornal da Região

061-00000_02501 publicação Jornal da Região

061-00000_02502 publicação Jornal da Região

061-00000_02503 publicação Jornal da Região

061-00000_02504 publicação Jornal da Região

061-00000_02505 publicação Jornal da Região

061-00000_02506 publicação Jornal da Região

061-00000_02507 publicação Jornal da Região

061-00000_02508 publicação Jornal da Região

061-00000_02509 publicação Jornal da Região



061-00000_02510 publicação Jornal da Região

061-00000_02511 publicação Jornal da Região

061-00000_02512 publicação Jornal da Região

061-00000_02513 publicação Jornal da Região

061-00000_02514 publicação Jornal da Região

061-00000_02515 publicação Jornal da Região

061-00000_02516 publicação Jornal da Região

061-00000_02517 publicação Jornal da Região

061-00000_02518 publicação Jornal da Região

061-00000_02519 publicação Jornal da Região

061-00000_02520 publicação Jornal da Região

061-00000_02521 publicação Jornal da Região

061-00000_02522 publicação Jornal da Região

061-00000_02523 publicação Jornal da Região

061-00000_02524 publicação Jornal da Região

061-00000_02525 publicação Jornal da Região

061-00000_02526 publicação Jornal da Região

061-00000_02527 publicação Jornal da Região

061-00000_02528 publicação Jornal da Região

061-00000_02529 publicação Jornal da Região

061-00000_02530 publicação Jornal da Região

061-00000_02531 publicação Jornal da Região

061-00000_02532 publicação Jornal da Região

061-00000_02533 publicação Jornal da Região

061-00000_02534 publicação Jornal da Região

061-00000_02535 publicação Jornal da Região

061-00000_02536 publicação Jornal da Região

061-00000_02537 publicação Jornal da Região

061-00000_02538 publicação Jornal da Região

061-00000_02539 publicação Jornal da Região

061-00000_02540 publicação Jornal da Região

061-00000_02541 publicação Jornal da Região

061-00000_02542 publicação Jornal da Região

061-00000_02543 publicação Jornal da Região



061-00000_02544 publicação Jornal da Região

061-00000_02545 publicação Jornal da Região

061-00000_02546 publicação Jornal da Região

061-00000_02547 publicação Jornal da Região

061-00000_02548 publicação Jornal da Região

061-00000_02549 publicação Jornal da Região

061-00000_02550 publicação Jornal da Região

061-00000_02551 publicação Jornal da Região

061-00000_02552 publicação Jornal da Região

061-00000_02553 publicação Jornal da Região

061-00000_02554 publicação Jornal da Região

061-00000_02555 publicação Jornal da Região

061-00000_02556 publicação Jornal da Região

061-00000_02557 publicação Jornal da Região

061-00000_02558 publicação Jornal da Região

061-00000_02559 publicação Jornal da Região

061-00000_02560 publicação Jornal da Região

061-00000_02561 publicação Jornal da Região

061-00000_02562 publicação Jornal da Região

061-00000_02563 publicação Jornal da Região

061-00000_02564 publicação Jornal da Região

061-00000_02565 publicação Jornal da Região

061-00000_02566 publicação Jornal da Região

061-00000_02567 publicação Jornal da Região

061-00000_02568 publicação Jornal da Região

061-00000_02569 publicação Jornal da Região

061-00000_02570 publicação Jornal da Região

061-00000_02571 publicação Jornal da Região

061-00000_02572 publicação Jornal da Região

061-00000_02573 publicação Jornal da Região

061-00000_02574 publicação Jornal da Região

061-00000_02575 publicação Jornal da Região

061-00000_02576 publicação Jornal da Região

061-00000_02577 publicação Jornal da Região



061-00000_02578 publicação Jornal da Região

061-00000_02579 publicação Jornal da Região

061-00000_02580 publicação Jornal da Região

061-00000_02581 publicação Jornal da Região

061-00000_02582 publicação Jornal da Região

061-00000_02583 publicação Jornal da Região

061-00000_02584 publicação Jornal da Região

061-00000_02585 publicação Jornal da Região

061-00000_02586 publicação Jornal da Região

061-00000_02587 publicação Jornal da Região

061-00000_02588 publicação Jornal da Região

061-00000_02589 publicação Jornal da Região

061-00000_02590 publicação Jornal da Região

061-00000_02591 publicação Jornal da Região

061-00000_02592 publicação Jornal da Região

061-00000_02593 publicação Jornal da Região

061-00000_02594 publicação Jornal da Região

061-00000_02595 publicação Jornal da Região

061-00000_02596 publicação Jornal da Região

061-00000_02597 publicação Jornal da Região

061-00000_02598 publicação Jornal da Região

061-00000_02599 publicação Jornal da Região

061-00000_02600 publicação Jornal da Região

061-00000_02601 publicação Jornal da Região

061-00000_02602 publicação Jornal da Região

061-00000_02603 publicação Jornal da Região

061-00000_02604 publicação Jornal da Região

061-00000_02605 publicação Jornal da Região

061-00000_02606 publicação Jornal da Região

061-00000_02607 publicação Jornal da Região

061-00000_02608 publicação Jornal da Região

061-00000_02609 publicação Jornal da Região

061-00000_02610 publicação Jornal da Região

061-00000_02611 publicação Jornal da Região



061-00000_02612 publicação Jornal da Região

061-00000_02613 publicação Jornal da Região

061-00000_02614 publicação Jornal da Região

061-00000_02615 publicação Jornal da Região

061-00000_02616 publicação Jornal da Região

061-00000_02617 publicação Jornal da Região

061-00000_02618 publicação Jornal da Região

061-00000_02619 publicação Jornal da Região

061-00000_02620 publicação Jornal da Região

061-00000_02621 publicação Jornal da Região

061-00000_02622 publicação Jornal da Região

061-00000_02623 publicação Jornal da Região

061-00000_02624 publicação Jornal da Região

061-00000_02625 publicação Jornal da Região

061-00000_02626 publicação Jornal da Região

061-00000_02627 publicação Jornal da Região

061-00000_02628 publicação Jornal da Região

061-00000_02629 publicação Jornal da Região

061-00000_02630 publicação Jornal da Região

061-00000_02631 publicação Jornal da Região

061-00000_02632 publicação Jornal da Região

061-00000_02633 publicação Jornal da Região

061-00000_02634 publicação Jornal da Região

061-00000_02635 publicação Jornal da Região

061-00000_02636 publicação Jornal da Região

061-00000_02637 publicação Jornal da Região

061-00000_02638 publicação Jornal da Região

061-00000_02639 publicação Jornal da Região

061-00000_02640 publicação Jornal da Região

061-00000_02641 publicação Jornal da Região

061-00000_02642 publicação Jornal da Região

061-00000_02643 publicação Jornal da Região

061-00000_02644 publicação Jornal da Região

061-00000_02645 publicação Jornal da Região



061-00000_02646 publicação Jornal da Região

061-00000_02647 publicação Jornal da Região

061-00000_02648 publicação Jornal da Região

061-00000_02649 publicação Jornal da Região

061-00000_02650 publicação Jornal da Região

061-00000_02651 publicação Jornal da Região

061-00000_02652 publicação Jornal da Região

061-00000_02653 publicação Jornal da Região

061-00000_02654 publicação Jornal da Região

061-00000_02655 publicação Jornal da Região

061-00000_02656 publicação Jornal da Região

061-00000_02657 publicação Jornal da Região

061-00000_02658 publicação Jornal da Região

061-00000_02659 publicação Jornal da Região

061-00000_02660 publicação Jornal da Região

061-00000_02661 publicação Jornal da Região

061-00000_02662 publicação Jornal da Região

061-00000_02663 publicação Jornal da Região

061-00000_02664 publicação Jornal da Região

061-00000_02665 publicação Jornal da Região

061-00000_02666 publicação Jornal da Região

061-00000_02667 publicação Jornal da Região

061-00000_02668 publicação Jornal da Região

061-00000_02669 publicação Jornal da Região

061-00000_02670 publicação Jornal da Região

061-00000_02671 publicação Jornal da Região

061-00000_02672 publicação Jornal da Região

061-00000_02673 publicação Jornal da Região

061-00000_02674 publicação Jornal da Região

061-00000_02675 publicação Jornal da Região

061-00000_02676 publicação Jornal da Região

061-00000_02677 publicação Jornal da Região

061-00000_02678 publicação Jornal da Região

061-00000_02679 publicação Jornal da Região



061-00000_02680 publicação Jornal da Região

061-00000_02681 publicação Jornal da Região

061-00000_02682 publicação Jornal da Região

061-00000_02683 publicação Jornal da Região

061-00000_02684 publicação Jornal da Região

061-00000_02685 publicação Jornal da Região

061-00000_02686 publicação Jornal da Região

061-00000_02687 publicação Jornal da Região

061-00000_02688 publicação Jornal da Região

061-00000_02689 publicação Jornal da Região

061-00000_02690 publicação Jornal Superior

061-00000_02691 publicação Jornal Superior

061-00000_02692 publicação Jornal Superior

061-00000_02693 publicação Jornal Superior

061-00000_02694 publicação Jornal Superior

061-00000_02695 publicação Jornal Superior

061-00000_02696 publicação Jornal Superior

061-00000_02697 publicação Jornal Superior

061-00000_02698 publicação Jornal Superior

061-00000_02699 publicação Jornal Superior

061-00000_02700 publicação Jornal Superior

061-00000_02701 publicação Jornal Superior

061-00000_02702 publicação Jornal Superior

061-00000_02703 publicação Jornal Superior

061-00000_02704 publicação Jornal Superior

061-00000_02705 publicação Jornal Superior

061-00000_02706 publicação Jornal Superior

061-00000_02707 publicação Jornal Superior

061-00000_02708 publicação Jornal Superior

061-00000_02709 publicação Jornal Superior

061-00000_02710 publicação Jornal Superior

061-00000_02711 publicação Jornal Superior

061-00000_02712 publicação Jornal Superior

061-00000_02713 publicação Jornal Superior



061-00000_02714 publicação Jornal Superior

061-00000_02715 publicação Jornal Superior

061-00000_02716 publicação Jornal Superior

061-00000_02717 publicação Jornal Superior

061-00000_02718 publicação Jornal Superior

061-00000_02719 publicação Jornal Superior

061-00000_02720 publicação Jornal Superior

061-00000_02721 publicação Jornal Superior

061-00000_02722 publicação Jornal Superior

061-00000_02723 publicação Jornal Superior

061-00000_02724 publicação Jornal Superior

061-00000_02725 publicação Jornal Superior

061-00000_02726 publicação Jornal Superior

061-00000_02727 publicação Jornal Superior

061-00000_02728 publicação Jornal Superior

061-00000_02729 publicação Jornal Superior

061-00000_02730 publicação Jornal Superior

061-00000_02731 publicação Jornal Superior

061-00000_02732 publicação Jornal Superior

061-00000_02733 publicação Jornal Superior

061-00000_02734 publicação Jornal Superior

061-00000_02735 publicação Jornal Superior

061-00000_02736 publicação Jornal Superior

061-00000_02737 publicação Jornal Superior

061-00000_02738 publicação Jornal Superior

061-00000_02739 publicação Jornal Superior

061-00000_02740 publicação Jornal Superior

061-00000_02741 publicação Jornal Superior

061-00000_02742 publicação Folha do Povo

061-00000_02743 publicação Folha do Povo

061-00000_02744 publicação Folha do Povo

061-00000_02745 publicação Folha do Povo

061-00000_02746 publicação Folha do Povo

061-00000_02747 publicação Folha do Povo



061-00000_02748 publicação Folha do Povo

061-00000_02749 publicação Folha do Povo

061-00000_02750 publicação Folha do Povo

061-00000_02751 publicação Folha do Povo

061-00000_02752 publicação Folha do Povo

061-00000_02753 publicação Folha do Povo

061-00000_02754 publicação Folha do Povo

061-00000_02755 publicação Folha do Povo

061-00000_02756 publicação Folha do Povo

061-00000_02757 publicação Folha do Povo

061-00000_02758 publicação Folha do Povo

061-00000_02759 publicação Folha do Povo

061-00000_02760 publicação Folha do Povo

061-00000_02761 publicação Folha do Povo

061-00000_02762 publicação Folha do Povo

061-00000_02763 publicação Folha do Povo

061-00000_02764 publicação Folha do Povo

061-00000_02765 publicação Folha do Povo

061-00000_02766 publicação Folha do Povo

061-00000_02767 publicação Folha do Povo

061-00000_02768 publicação Folha do Povo

061-00000_02769 publicação Folha do Povo

061-00000_02770 publicação Folha do Povo

061-00000_02771 publicação Folha do Povo

061-00000_02772 publicação Folha do Povo

061-00000_02773 publicação Folha do Povo

061-00000_02774 publicação Folha do Povo

061-00000_02775 publicação Folha do Povo

061-00000_02776 publicação Folha do Povo

061-00000_02777 publicação Folha do Povo

061-00000_02778 publicação Folha do Povo

061-00000_02779 publicação Folha do Povo

061-00000_02780 publicação Folha do Povo

061-00000_02781 publicação Folha do Povo



061-00000_02782 publicação Folha do Povo

061-00000_02783 publicação Folha do Povo

061-00000_02784 publicação Folha do Povo

061-00000_02785 publicação Folha do Povo

061-00000_02786 publicação Folha do Povo

061-00000_02787 publicação Folha do Povo

061-00000_02788 publicação Folha do Povo

061-00000_02789 publicação Folha do Povo

061-00000_02790 publicação Folha do Povo

061-00000_02791 publicação Folha do Povo

061-00000_02792 publicação Folha do Povo

061-00000_02793 publicação Folha do Povo

061-00000_02794 publicação Folha do Povo

061-00000_02795 publicação Folha do Povo

061-00000_02796 publicação Folha do Povo

061-00000_02797 publicação Folha do Povo

061-00000_02798 publicação Folha do Povo

061-00000_02799 publicação Folha do Povo

061-00000_02800 publicação Folha do Povo

061-00000_02801 publicação Folha do Povo

061-00000_02802 publicação Folha do Povo

061-00000_02803 publicação Folha do Povo

061-00000_02804 publicação Folha do Povo

061-00000_02805 publicação Folha do Povo

061-00000_02806 publicação Jornal Superior

061-00000_02807 publicação Jornal Superior

061-00000_02808 publicação Jornal Superior

061-00000_02809 publicação Jornal Superior

061-00000_02810 publicação Jornal Superior

061-00000_02811 publicação Jornal Superior

061-00000_02812 publicação Jornal Superior

061-00000_02813 publicação Jornal Superior

061-00000_02814 publicação Jornal Superior

061-00000_02815 publicação Jornal Superior



061-00000_02816 publicação Jornal Superior

061-00000_02817 publicação Jornal Superior

061-00000_02818 publicação Jornal Superior

061-00000_02819 publicação Jornal Superior

061-00000_02820 publicação Jornal Superior

061-00000_02821 publicação Jornal Superior

061-00000_02822 publicação Jornal Superior

061-00000_02823 publicação Jornal Superior

061-00000_02824 publicação Jornal Superior

061-00000_02825 publicação Jornal Superior

061-00000_02826 publicação Jornal Superior

061-00000_02827 publicação Jornal Superior

061-00000_02828 publicação Jornal Superior

061-00000_02829 publicação Jornal Superior

061-00000_02830 publicação Jornal Superior

061-00000_02831 publicação Jornal Superior

061-00000_02832 publicação Jornal Superior

061-00000_02833 publicação Jornal Superior

061-00000_02834 publicação Jornal Superior

061-00000_02835 publicação Jornal Superior

061-00000_02836 publicação Jornal Superior

061-00000_02837 publicação Jornal Superior

061-00000_02838 publicação Jornal Superior

061-00000_02839 publicação Jornal Superior

061-00000_02840 publicação Jornal Superior

061-00000_02841 publicação Jornal Superior

061-00000_02842 publicação Jornal Superior

061-00000_02843 publicação Jornal Superior

061-00000_02844 publicação Jornal Superior

061-00000_02845 publicação Jornal Superior

061-00000_02846 publicação Jornal Superior

061-00000_02847 publicação Jornal Superior

061-00000_02848 publicação Jornal Superior

061-00000_02849 publicação Jornal Superior



061-00000_02850 publicação Jornal Superior

061-00000_02851 publicação Jornal Superior

061-00000_02852 publicação Jornal Superior

061-00000_02853 publicação Jornal Superior

061-00000_02854 publicação Jornal Superior

061-00000_02855 publicação Jornal Superior

061-00000_02856 publicação Jornal Superior

061-00000_02857 publicação Jornal Superior

061-00000_02858 publicação Jornal Superior

061-00000_02859 publicação Jornal Superior

061-00000_02860 publicação Jornal Superior

061-00000_02861 publicação Jornal Superior

061-00000_02862 publicação Jornal Superior

061-00000_02863 publicação Jornal Superior

061-00000_02864 publicação Jornal Superior

061-00000_02865 publicação Folha do Povo

061-00000_02866 publicação Folha do Povo

061-00000_02867 publicação Folha do Povo

061-00000_02868 publicação Folha do Povo

061-00000_02869 publicação Folha do Povo

061-00000_02870 publicação Folha do Povo

061-00000_02871 publicação Folha do Povo

061-00000_02872 publicação Folha do Povo

061-00000_02873 publicação Folha do Povo

061-00000_02874 publicação Folha do Povo

061-00000_02875 publicação Folha do Povo

061-00000_02876 publicação Folha do Povo

061-00000_02877 publicação Folha do Povo

061-00000_02878 publicação Folha do Povo

061-00000_02879 publicação Folha do Povo

061-00000_02880 publicação Folha do Povo

061-00000_02881 publicação Folha do Povo

061-00000_02882 publicação Folha do Povo

061-00000_02883 publicação Folha do Povo



061-00000_02884 publicação Folha do Povo

061-00000_02885 publicação Folha do Povo

061-00000_02886 publicação Folha do Povo

061-00000_02887 publicação Folha do Povo

061-00000_02888 publicação Folha do Povo

061-00000_02889 publicação Folha do Povo

061-00000_02890 publicação Folha do Povo

061-00000_02891 publicação Folha do Povo

061-00000_02892 publicação Folha do Povo

061-00000_02893 publicação Folha do Povo

061-00000_02894 publicação Folha do Povo

061-00000_02895 publicação Folha do Povo

061-00000_02896 publicação Folha do Povo

061-00000_02897 publicação Folha do Povo

061-00000_02898 publicação Folha do Povo

061-00000_02899 publicação Folha do Povo

061-00000_02900 publicação Folha do Povo

061-00000_02901 publicação Folha do Povo

061-00000_02902 publicação Folha do Povo

061-00000_02903 publicação Folha do Povo

061-00000_02904 publicação Folha do Povo

061-00000_02905 publicação Folha do Povo

061-00000_02906 publicação Folha do Povo

061-00000_02907 publicação Folha do Povo

061-00000_02908 publicação Folha do Povo

061-00000_02909 publicação Folha do Povo

061-00000_02910 publicação Folha do Povo

061-00000_02911 publicação Folha do Povo

061-00000_02912 publicação Folha do Povo

061-00000_02913 publicação Folha do Povo

061-00000_02914 publicação Folha do Povo

061-00000_02915 publicação Folha do Povo

061-00000_02916 publicação Folha do Povo

061-00000_02917 publicação Folha do Povo



061-00000_02918 publicação Folha do Povo

061-00000_02919 publicação Folha do Povo

061-00000_02920 publicação Folha do Povo

061-00000_02921 publicação Folha do Povo

061-00000_02922 publicação Jornal da Região

061-00000_02923 publicação Jornal da Região

061-00000_02924 publicação Jornal da Região

061-00000_02925 publicação Jornal da Região

061-00000_02926 publicação Jornal da Região

061-00000_02927 publicação Jornal da Região

061-00000_02928 publicação Jornal da Região

061-00000_02929 publicação Jornal da Região

061-00000_02930 publicação Jornal da Região

061-00000_02931 publicação Jornal da Região

061-00000_02932 publicação Jornal da Região

061-00000_02933 publicação Jornal da Região

061-00000_02934 publicação Jornal da Região

061-00000_02935 publicação Jornal da Região

061-00000_02936 publicação Jornal da Região

061-00000_02937 publicação Jornal da Região

061-00000_02938 publicação Jornal da Região

061-00000_02939 publicação Jornal da Região

061-00000_02940 publicação Jornal da Região

061-00000_02941 publicação Jornal da Região

061-00000_02942 publicação Jornal da Região

061-00000_02943 publicação Jornal da Região

061-00000_02944 publicação Jornal da Região

061-00000_02945 publicação Jornal da Região

061-00000_02946 publicação Jornal da Região

061-00000_02947 publicação Jornal da Região

061-00000_02948 publicação Jornal da Região

061-00000_02949 publicação Jornal da Região

061-00000_02950 publicação Jornal da Região

061-00000_02951 publicação Jornal da Região



061-00000_02952 publicação Jornal da Região

061-00000_02953 publicação Jornal da Região

061-00000_02954 publicação Jornal da Região

061-00000_02955 publicação Jornal da Região

061-00000_02956 publicação Jornal da Região

061-00000_02957 publicação Jornal da Região

061-00000_02958 publicação Jornal da Região

061-00000_02959 publicação Jornal da Região

061-00000_02960 publicação Jornal da Região

061-00000_02961 publicação Jornal da Região

061-00000_02962 publicação Jornal da Região

061-00000_02963 publicação Jornal da Região

061-00000_02964 publicação Jornal da Região

061-00000_02965 publicação Jornal da Região

061-00000_02966 publicação Jornal da Região

061-00000_02967 publicação Jornal da Região

061-00000_02968 publicação Jornal da Região

061-00000_02969 publicação Jornal da Região

061-00000_02970 publicação Jornal da Região

061-00000_02971 publicação Jornal da Região

061-00000_02972 publicação Jornal da Região

061-00000_02973 publicação Jornal da Região

061-00000_02974 publicação Jornal da Região

061-00000_02975 publicação Jornal da Região

061-00000_02976 publicação Jornal da Região

061-00000_02977 publicação Jornal da Região

061-00000_02978 publicação Jornal da Região

061-00000_02979 publicação Jornal da Região

061-00000_02980 publicação Jornal da Região

061-00000_02981 publicação Jornal da Região

061-00000_02982 publicação Jornal da Região

061-00000_02983 publicação Jornal da Região

061-00000_02984 publicação Jornal da Região

061-00000_02985 publicação Jornal da Região



061-00000_02986 publicação Jornal da Região

061-00000_02987 publicação Jornal da Região

061-00000_02988 publicação Jornal da Região

061-00000_02989 publicação Jornal da Região

061-00000_02990 publicação Jornal da Região

061-00000_02991 publicação Jornal da Região

061-00000_02992 publicação Jornal da Região

061-00000_02993 publicação Jornal da Região

061-00000_02994 publicação Jornal da Região

061-00000_02995 publicação Jornal da Região

061-00000_02996 publicação Jornal da Região

061-00000_02997 publicação Jornal da Região

061-00000_02998 publicação Jornal da Região

061-00000_02999 publicação Jornal da Região

061-00000_03000 publicação Jornal da Região

061-00000_03001 publicação Jornal da Região

061-00000_03002 publicação Jornal da Região

061-00000_03003 publicação Jornal da Região

061-00000_03004 publicação Jornal da Região

061-00000_03005 publicação Jornal da Região

061-00000_03006 publicação Jornal da Região

061-00000_03007 publicação Jornal da Região

061-00000_03008 publicação Jornal da Região

061-00000_03009 publicação Jornal da Região

061-00000_03010 publicação Jornal da Região

061-00000_03011 publicação Jornal da Região

061-00000_03012 publicação Jornal da Região

061-00000_03013 publicação Jornal da Região

061-00000_03014 publicação Jornal da Região

061-00000_03015 publicação Jornal da Região

061-00000_03016 publicação Jornal da Região

061-00000_03017 publicação Jornal da Região

061-00000_03018 publicação Jornal da Região

061-00000_03019 publicação Jornal da Região



061-00000_03020 publicação Jornal da Região

061-00000_03021 publicação Jornal da Região

061-00000_03022 publicação Jornal da Região

061-00000_03023 publicação Jornal da Região

061-00000_03024 publicação Jornal da Região

061-00000_03025 publicação Jornal da Região

061-00000_03026 publicação Jornal da Região

061-00000_03027 publicação Jornal da Região

061-00000_03028 publicação Jornal da Região

061-00000_03029 publicação Jornal da Região

061-00000_03030 publicação Jornal da Região

061-00000_03031 publicação Jornal da Região

061-00000_03032 publicação Jornal da Região

061-00000_03033 publicação Jornal da Região

061-00000_03034 publicação Jornal da Região

061-00000_03035 publicação Jornal da Região

061-00000_03036 publicação Jornal da Região

061-00000_03037 publicação Jornal da Região

061-00000_03038 publicação Jornal da Região

061-00000_03039 publicação Jornal da Região

061-00000_03040 publicação Jornal da Região

061-00000_03041 publicação Jornal da Região

061-00000_03042 publicação Jornal da Região

061-00000_03043 publicação Jornal da Região

061-00000_03044 publicação Jornal da Região

061-00000_03045 publicação Jornal da Região

061-00000_03046 publicação Jornal da Região

061-00000_03047 publicação Jornal da Região

061-00000_03048 publicação Jornal da Região

061-00000_03049 publicação Jornal da Região

061-00000_03050 publicação Jornal da Região

061-00000_03051 publicação Jornal da Região

061-00000_03052 publicação Jornal da Região

061-00000_03053 publicação Jornal da Região



061-00000_03054 publicação Jornal da Região

061-00000_03055 publicação Jornal da Região

061-00000_03056 publicação Jornal da Região

061-00000_03057 publicação Jornal da Região

061-00000_03058 publicação Jornal da Região

061-00000_03059 publicação Jornal da Região

061-00000_03060 publicação Jornal da Região

061-00000_03061 publicação Jornal da Região

061-00000_03062 publicação Jornal da Região

061-00000_03063 publicação Jornal da Região

061-00000_03064 publicação Jornal da Região

061-00000_03065 publicação Jornal da Região

061-00000_03066 publicação Jornal da Região

061-00000_03067 publicação Jornal da Região

061-00000_03068 publicação Jornal da Região

061-00000_03069 publicação Jornal da Região

061-00000_03070 publicação Jornal da Região

061-00000_03071 publicação Jornal da Região

061-00000_03072 publicação Jornal da Região

061-00000_03073 publicação Jornal da Região

061-00000_03074 publicação Jornal da Região

061-00000_03075 publicação Jornal da Região

061-00000_03076 publicação Jornal da Região

061-00000_03077 publicação Jornal da Região

061-00000_03078 publicação Jornal da Região

061-00000_03079 publicação Jornal da Região

061-00000_03080 publicação Jornal da Região

061-00000_03081 publicação Jornal da Região

061-00000_03082 publicação Jornal da Região

061-00000_03083 publicação Jornal da Região

061-00000_03084 publicação Jornal da Região

061-00000_03085 publicação Jornal da Região

061-00000_03086 publicação Jornal da Região

061-00000_03087 publicação Jornal da Região



061-00000_03088 publicação Jornal da Região

061-00000_03089 publicação Jornal da Região

061-00000_03090 publicação Jornal da Região

061-00000_03091 publicação Jornal da Região

061-00000_03092 publicação Jornal da Região

061-00000_03093 publicação Jornal da Região

061-00000_03094 publicação Jornal da Região

061-00000_03095 publicação Jornal da Região

061-00000_03096 publicação Jornal da Região

061-00000_03097 publicação Jornal da Região

061-00000_03098 publicação Jornal da Região

061-00000_03099 publicação Jornal da Região

061-00000_03100 publicação Jornal da Região

061-00000_03101 publicação Jornal da Região

061-00000_03102 publicação Jornal da Região

061-00000_03103 publicação Jornal da Região

061-00000_03104 publicação Jornal da Região

061-00000_03105 publicação Jornal da Região

061-00000_03106 publicação Jornal da Região

061-00000_03107 publicação Jornal da Região

061-00000_03108 publicação Jornal da Região

061-00000_03109 publicação Jornal da Região

061-00000_03110 publicação Jornal da Região

061-00000_03111 publicação Jornal da Região

061-00000_03112 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03113 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03114 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03115 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03116 publicação Folha do Povo

061-00000_03117 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03118 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03119 publicação Jornal do Comércio

061-00000_03120 publicação Jornal da Comarca

061-00000_03121 publicação Jornal de Tupã



061-00000_03122 publicação Folha do Povo

061-00000_03123 publicação Folha do Povo

061-00000_03124 publicação Folha do Povo

061-00000_03125 publicação Folha do Povo

061-00000_03126 publicação Folha do Povo

061-00000_03127 publicação Folha do Povo

061-00000_03128 publicação Folha do Povo

061-00000_03129 publicação Folha do Povo

061-00000_03130 publicação Folha do Povo

061-00000_03131 publicação Folha do Povo

061-00000_03132 publicação Folha do Povo

061-00000_03133 publicação Folha do Povo

061-00000_03134 publicação Folha do Povo

061-00000_03135 publicação Folha do Povo

061-00000_03136 publicação Folha do Povo

061-00000_03137 publicação Folha do Povo

061-00000_03138 publicação Folha do Povo

061-00000_03139 publicação Folha do Povo

061-00000_03140 publicação Folha do Povo

061-00000_03141 publicação Folha do Povo

061-00000_03142 publicação Folha do Povo

061-00000_03143 publicação Folha do Povo

061-00000_03144 publicação Folha do Povo

061-00000_03145 publicação Folha do Povo

061-00000_03146 publicação Folha do Povo

061-00000_03147 publicação Folha do Povo

061-00000_03148 publicação Folha do Povo

061-00000_03149 publicação Folha do Povo

061-00000_03150 publicação Folha do Povo

061-00000_03151 publicação Folha do Povo

061-00000_03152 publicação Folha do Povo

061-00000_03153 publicação Folha do Povo

061-00000_03154 publicação Folha do Povo

061-00000_03155 publicação Folha do Povo



061-00000_03156 publicação Folha do Povo

061-00000_03157 publicação Folha do Povo

061-00000_03158 publicação Folha do Povo

061-00000_03159 publicação Folha do Povo

061-00000_03160 publicação Folha do Povo

061-00000_03161 publicação Folha do Povo

061-00000_03162 publicação Folha do Povo

061-00000_03163 publicação Folha do Povo

061-00000_03164 publicação Folha do Povo

061-00000_03165 publicação Folha do Povo

061-00000_03166 publicação Folha do Povo

061-00000_03167 publicação Folha do Povo

061-00000_03168 publicação Folha do Povo

061-00000_03169 publicação Folha do Povo

061-00000_03170 publicação Folha do Povo

061-00000_03171 publicação Folha do Povo

061-00000_03172 publicação Folha do Povo

061-00000_03173 publicação Folha do Povo

061-00000_03174 publicação Folha do Povo

061-00000_03175 publicação Folha do Povo

061-00000_03176 publicação Folha do Povo

061-00000_03177 publicação Folha do Povo

061-00000_03178 publicação Folha do Povo

061-00000_03179 publicação Folha do Povo

061-00000_03180 publicação Folha do Povo

061-00000_03181 publicação Folha do Povo

061-00000_03182 publicação Folha do Povo

061-00000_03183 publicação Folha do Povo

061-00000_03184 publicação Folha do Povo

061-00000_03185 publicação Folha do Povo

061-00000_03186 publicação Folha do Povo

061-00000_03187 publicação Folha do Povo

061-00000_03188 publicação Folha do Povo

061-00000_03189 publicação Folha do Povo



061-00000_03190 publicação Folha do Povo

061-00000_03191 publicação Folha do Povo

061-00000_03192 publicação Folha do Povo

061-00000_03193 publicação Folha do Povo

061-00000_03194 publicação Folha do Povo

061-00000_03195 publicação Folha do Povo

061-00000_03196 publicação Folha do Povo

061-00000_03197 publicação Folha do Povo

061-00000_03198 publicação Folha do Povo

061-00000_03199 publicação Folha do Povo

061-00000_03200 publicação Folha do Povo

061-00000_03201 publicação Folha do Povo

061-00000_03202 publicação Folha do Povo

061-00000_03203 publicação Folha do Povo

061-00000_03204 publicação Folha do Povo

061-00000_03205 publicação Folha do Povo

061-00000_03206 publicação Folha do Povo

061-00000_03207 publicação Folha do Povo

061-00000_03208 publicação Folha do Povo

061-00000_03209 publicação Folha do Povo

061-00000_03210 publicação Folha do Povo

061-00000_03211 publicação Folha do Povo

061-00000_03212 publicação Folha do Povo

061-00000_03213 publicação Folha do Povo

061-00000_03214 publicação Folha do Povo

061-00000_03215 publicação Folha do Povo

061-00000_03216 publicação Folha do Povo

061-00000_03217 publicação Folha do Povo

061-00000_03218 publicação Folha do Povo

061-00000_03219 publicação Folha do Povo

061-00000_03220 publicação Folha do Povo

061-00000_03221 publicação Folha do Povo

061-00000_03222 publicação Folha do Povo

061-00000_03223 publicação Folha do Povo



061-00000_03224 publicação Folha do Povo

061-00000_03225 publicação Folha do Povo

061-00000_03226 publicação Folha do Povo

061-00000_03227 publicação Folha do Povo

061-00000_03228 publicação Folha do Povo

061-00000_03229 publicação Folha do Povo

061-00000_03230 publicação Folha do Povo

061-00000_03231 publicação Folha do Povo

061-00000_03232 publicação Folha do Povo

061-00000_03233 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03234 publicação Folha do Povo

061-00000_03235 publicação Folha do Povo

061-00000_03236 publicação Folha do Povo

061-00000_03237 publicação Folha do Povo

061-00000_03238 publicação Folha do Povo

061-00000_03239 publicação Folha do Povo

061-00000_03240 publicação Folha do Povo

061-00000_03241 publicação Folha do Povo

061-00000_03242 publicação Folha do Povo

061-00000_03243 publicação Folha do Povo

061-00000_03244 publicação Folha do Povo

061-00000_03245 publicação Folha do Povo

061-00000_03246 publicação Folha do Povo

061-00000_03247 publicação Folha do Povo

061-00000_03248 publicação Folha do Povo

061-00000_03249 publicação Folha do Povo

061-00000_03250 publicação Folha do Povo

061-00000_03251 publicação Folha do Povo

061-00000_03252 publicação Folha do Povo

061-00000_03253 publicação Folha do Povo

061-00000_03254 publicação Folha do Povo

061-00000_03255 publicação Folha do Povo

061-00000_03256 publicação Folha do Povo

061-00000_03257 publicação Folha do Povo



061-00000_03258 publicação Folha do Povo

061-00000_03259 publicação Folha do Povo

061-00000_03260 publicação Folha do Povo

061-00000_03261 publicação Folha do Povo

061-00000_03262 publicação Folha do Povo

061-00000_03263 publicação Folha do Povo

061-00000_03264 publicação Folha do Povo

061-00000_03265 publicação Folha do Povo

061-00000_03266 publicação Jornal Diário

061-00000_03267 publicação Jornal Diário

061-00000_03268 publicação Jornal Diário

061-00000_03269 publicação Jornal Diário

061-00000_03270 publicação Jornal Diário

061-00000_03271 publicação Jornal Diário

061-00000_03272 publicação Jornal Diário

061-00000_03273 publicação Jornal Diário

061-00000_03274 publicação Jornal Diário

061-00000_03275 publicação Jornal Diário

061-00000_03276 publicação Jornal Diário

061-00000_03277 publicação Jornal Diário

061-00000_03278 publicação Jornal Diário

061-00000_03279 publicação Jornal Diário

061-00000_03280 publicação Jornal Diário

061-00000_03281 publicação Jornal Diário

061-00000_03282 publicação Jornal Diário

061-00000_03283 publicação Jornal Diário

061-00000_03284 publicação Jornal Diário

061-00000_03285 publicação Jornal Diário

061-00000_03286 publicação Jornal Diário

061-00000_03287 publicação Jornal Diário

061-00000_03288 publicação Jornal Diário

061-00000_03289 publicação Jornal Diário

061-00000_03290 publicação Jornal Diário

061-00000_03291 publicação Jornal Diário



061-00000_03292 publicação Jornal Diário

061-00000_03293 publicação Jornal Diário

061-00000_03294 publicação Jornal Diário

061-00000_03295 publicação Jornal Diário

061-00000_03296 publicação Jornal Diário

061-00000_03297 publicação Jornal Diário

061-00000_03298 publicação Jornal Diário

061-00000_03299 publicação Jornal Diário

061-00000_03300 publicação Jornal Diário

061-00000_03301 publicação Jornal Diário

061-00000_03302 publicação Jornal Diário

061-00000_03303 publicação Jornal Diário

061-00000_03304 publicação Jornal Diário

061-00000_03305 publicação Jornal Diário

061-00000_03306 publicação Jornal Diário

061-00000_03307 publicação Jornal Diário

061-00000_03308 publicação Jornal Diário

061-00000_03309 publicação Jornal Diário

061-00000_03310 publicação Jornal Diário

061-00000_03311 publicação Jornal Diário

061-00000_03312 publicação Jornal Diário

061-00000_03313 publicação Jornal Diário

061-00000_03314 publicação Jornal Diário

061-00000_03315 publicação Jornal Diário

061-00000_03316 publicação Jornal Diário

061-00000_03317 publicação Jornal Diário

061-00000_03318 publicação Jornal Diário

061-00000_03319 publicação Jornal Diário

061-00000_03320 publicação Jornal Diário

061-00000_03321 publicação Jornal Diário

061-00000_03322 publicação Jornal Diário

061-00000_03323 publicação Jornal Diário

061-00000_03324 publicação Jornal Diário

061-00000_03325 publicação Jornal Diário



061-00000_03326 publicação Jornal Diário

061-00000_03327 publicação Jornal Diário

061-00000_03328 publicação Jornal Diário

061-00000_03329 publicação Jornal Diário

061-00000_03330 publicação Jornal Diário

061-00000_03331 publicação Jornal Diário

061-00000_03332 publicação Jornal Diário

061-00000_03333 publicação Jornal Diário

061-00000_03334 publicação Jornal Diário

061-00000_03335 publicação Jornal Diário

061-00000_03336 publicação Jornal Diário

061-00000_03337 publicação Jornal Diário

061-00000_03338 publicação Jornal Diário

061-00000_03339 publicação Jornal Diário

061-00000_03340 publicação Jornal Diário

061-00000_03341 publicação Jornal Diário

061-00000_03342 publicação Jornal Diário

061-00000_03343 publicação Jornal Diário

061-00000_03344 publicação Jornal Diário

061-00000_03345 publicação Jornal Diário

061-00000_03346 publicação Jornal Diário

061-00000_03347 publicação Jornal Diário

061-00000_03348 publicação Jornal Diário

061-00000_03349 publicação Jornal Diário

061-00000_03350 publicação Jornal Diário

061-00000_03351 publicação Jornal Diário

061-00000_03352 publicação Jornal Diário

061-00000_03353 publicação Jornal Diário

061-00000_03354 publicação Jornal Diário

061-00000_03355 publicação Jornal Diário

061-00000_03356 publicação Jornal Diário

061-00000_03357 publicação Jornal Diário

061-00000_03358 publicação Jornal Diário

061-00000_03359 publicação Jornal Diário



061-00000_03360 publicação Jornal Diário

061-00000_03361 publicação Jornal Diário

061-00000_03362 publicação Jornal Diário

061-00000_03363 publicação Jornal Diário

061-00000_03364 publicação Jornal Diário

061-00000_03365 publicação Jornal Diário

061-00000_03366 publicação Jornal Diário

061-00000_03367 publicação Jornal Diário

061-00000_03368 publicação Jornal Diário

061-00000_03369 publicação Jornal Diário

061-00000_03370 publicação Jornal Diário

061-00000_03371 publicação Jornal Diário

061-00000_03372 publicação Jornal Diário

061-00000_03373 publicação Jornal Diário

061-00000_03374 publicação Jornal Diário

061-00000_03375 publicação Jornal Diário

061-00000_03376 publicação Jornal Diário

061-00000_03377 publicação Jornal Diário

061-00000_03378 publicação Jornal Diário

061-00000_03379 publicação Jornal Diário

061-00000_03380 publicação Jornal Diário

061-00000_03381 publicação Jornal Diário

061-00000_03382 publicação Jornal da Região

061-00000_03383 publicação Jornal da Região

061-00000_03384 publicação Jornal da Região

061-00000_03385 publicação Jornal da Região

061-00000_03386 publicação Jornal da Região

061-00000_03387 publicação Jornal da Região

061-00000_03388 publicação Jornal da Região

061-00000_03389 publicação Jornal da Região

061-00000_03390 publicação Jornal da Região

061-00000_03391 publicação Jornal da Região

061-00000_03392 publicação Jornal da Região

061-00000_03393 publicação Jornal da Região



061-00000_03394 publicação Jornal da Região

061-00000_03395 publicação Jornal da Região

061-00000_03396 publicação Jornal da Região

061-00000_03397 publicação Jornal da Região

061-00000_03398 publicação Jornal da Região

061-00000_03399 publicação Jornal da Região

061-00000_03400 publicação Jornal da Região

061-00000_03401 publicação Jornal da Região

061-00000_03402 publicação Jornal da Região

061-00000_03403 publicação Jornal da Região

061-00000_03404 publicação Jornal da Região

061-00000_03405 publicação Jornal da Região

061-00000_03406 publicação Jornal da Região

061-00000_03407 publicação Jornal da Região

061-00000_03408 publicação Jornal da Região

061-00000_03409 publicação Jornal da Região

061-00000_03410 publicação Jornal da Região

061-00000_03411 publicação Jornal da Região

061-00000_03412 publicação Jornal da Região

061-00000_03413 publicação Jornal da Região

061-00000_03414 publicação Jornal da Região

061-00000_03415 publicação Jornal da Região

061-00000_03416 publicação Jornal da Região

061-00000_03417 publicação Jornal da Região

061-00000_03418 publicação Jornal da Região

061-00000_03419 publicação Jornal da Região

061-00000_03420 publicação Jornal da Região

061-00000_03421 publicação Jornal da Região

061-00000_03422 publicação Jornal da Região

061-00000_03423 publicação Jornal da Região

061-00000_03424 publicação Jornal da Região

061-00000_03425 publicação Jornal da Região

061-00000_03426 publicação Jornal da Região

061-00000_03427 publicação Jornal da Região



061-00000_03428 publicação Jornal da Região

061-00000_03429 publicação Jornal da Região

061-00000_03430 publicação Jornal da Região

061-00000_03431 publicação Jornal da Região

061-00000_03432 publicação Jornal da Região

061-00000_03433 publicação Jornal da Região

061-00000_03434 publicação Jornal da Região

061-00000_03435 publicação Jornal da Região

061-00000_03436 publicação Jornal da Região

061-00000_03437 publicação Jornal da Região

061-00000_03438 publicação Jornal da Região

061-00000_03439 publicação Jornal da Região

061-00000_03440 publicação Jornal da Região

061-00000_03441 publicação Jornal da Região

061-00000_03442 publicação Jornal da Região

061-00000_03443 publicação Jornal da Região

061-00000_03444 publicação Jornal da Região

061-00000_03445 publicação Jornal da Região

061-00000_03446 publicação Jornal da Região

061-00000_03447 publicação Jornal da Região

061-00000_03448 publicação Jornal da Região

061-00000_03449 publicação Jornal da Região

061-00000_03450 publicação Jornal da Região

061-00000_03451 publicação Jornal da Região

061-00000_03452 publicação Jornal da Região

061-00000_03453 publicação Jornal da Região

061-00000_03454 publicação Jornal da Região

061-00000_03455 publicação Jornal da Região

061-00000_03456 publicação Jornal da Região

061-00000_03457 publicação Jornal da Região

061-00000_03458 publicação Jornal da Região

061-00000_03459 publicação Jornal da Região

061-00000_03460 publicação Jornal da Região

061-00000_03461 publicação Jornal da Região



061-00000_03462 publicação Jornal da Região

061-00000_03463 publicação Jornal da Região

061-00000_03464 publicação Jornal da Região

061-00000_03465 publicação Jornal da Região

061-00000_03466 publicação Jornal da Região

061-00000_03467 publicação Jornal da Região

061-00000_03468 publicação Jornal da Região

061-00000_03469 publicação Jornal da Região

061-00000_03470 publicação Jornal da Região

061-00000_03471 publicação Jornal da Região

061-00000_03472 publicação Jornal da Região

061-00000_03473 publicação Jornal da Região

061-00000_03474 publicação Jornal da Região

061-00000_03475 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03476 publicação Folha do Povo

061-00000_03477 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03478 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03479 publicação Folha do Povo

061-00000_03480 publicação Jornal da Região

061-00000_03481 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03482 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03483 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03484 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03485 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03486 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03487 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03488 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03489 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03490 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03491 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03492 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03493 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03494 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03495 publicação Jornal de Tupã



061-00000_03496 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03497 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03498 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03499 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03500 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03501 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03502 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03503 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03504 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03505 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03506 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03507 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03508 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03509 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03510 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03511 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03512 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03513 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03514 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03515 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03516 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03517 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03518 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03519 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03520 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03521 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03522 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03523 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03524 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03525 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03526 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03527 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03528 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03529 publicação Jornal de Tupã



061-00000_03530 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03531 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03532 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03533 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03534 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03535 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03536 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03537 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03538 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03539 publicação Jornal de Tupã

061-00000_03540 publicação Jornal da Região

061-00000_03541 publicação Jornal da Região

061-00000_03542 publicação Jornal da Região

061-00000_03543 publicação Jornal da Região

061-00000_03544 publicação Jornal da Região

061-00000_03545 publicação Jornal da Região

061-00000_03546 publicação Jornal da Região

061-00000_03547 publicação Jornal da Região

061-00000_03548 publicação Jornal da Região

061-00000_03549 publicação Jornal da Região

061-00000_03550 publicação Jornal da Região

061-00000_03551 publicação Jornal da Região

061-00000_03552 publicação Jornal da Região

061-00000_03553 publicação Jornal da Região

061-00000_03554 publicação Jornal da Região

061-00000_03555 publicação Jornal da Região

061-00000_03556 publicação Jornal da Região

061-00000_03557 publicação Jornal da Região

061-00000_03558 publicação Jornal da Região

061-00000_03559 publicação Jornal da Região

061-00000_03560 publicação Jornal da Região

061-00000_03561 publicação Jornal da Região

061-00000_03562 publicação Jornal da Região

061-00000_03563 publicação Jornal da Região



061-00000_03564 publicação Jornal da Região

061-00000_03565 publicação Jornal da Região

061-00000_03566 publicação Jornal da Região

061-00000_03567 publicação Jornal da Região

061-00000_03568 publicação Jornal da Região

061-00000_03569 publicação Jornal da Região

061-00000_03570 publicação Jornal da Região

061-00000_03571 publicação Jornal da Região

061-00000_03572 publicação Jornal da Região

061-00000_03573 publicação Jornal da Região

061-00000_03574 publicação Jornal da Região

061-00000_03575 publicação Jornal da Região

061-00000_03576 publicação Jornal da Região

061-00000_03577 publicação Jornal da Região

061-00000_03578 publicação Jornal da Região

061-00000_03579 publicação Jornal da Região

061-00000_03580 publicação Jornal da Região

061-00000_03581 publicação Jornal da Região

061-00000_03582 publicação Jornal da Região

061-00000_03583 publicação Jornal da Região

061-00000_03584 publicação Jornal da Região

061-00000_03585 publicação Jornal da Região

061-00000_03586 publicação Jornal da Região

061-00000_03587 publicação Jornal da Região

061-00000_03588 publicação Jornal da Região

061-00000_03589 publicação Jornal da Região

061-00000_03590 publicação Jornal da Região

061-00000_03591 publicação Jornal da Região

061-00000_03592 publicação Jornal da Região

061-00000_03593 publicação Jornal da Região

061-00000_03594 publicação Jornal da Região

061-00000_03595 publicação Jornal da Região

061-00000_03596 publicação Jornal da Região

061-00000_03597 publicação Jornal da Região



061-00000_03598 publicação Jornal da Região

061-00000_03599 publicação Jornal da Região

061-00000_03600 publicação Jornal da Região

061-00000_03601 publicação Jornal da Região

061-00000_03602 publicação Jornal da Região

061-00000_03603 publicação Jornal da Região

061-00000_03604 publicação Jornal da Região

061-00000_03605 publicação Jornal da Região

061-00000_03606 publicação Jornal da Região

061-00000_03607 publicação Jornal da Região

061-00000_03608 publicação Jornal da Região

061-00000_03609 publicação Jornal da Região

061-00000_03610 publicação Jornal da Região

061-00000_03611 publicação Jornal da Região

061-00000_03612 publicação Jornal da Região

061-00000_03613 publicação Jornal da Região

061-00000_03614 publicação Jornal da Região

061-00000_03615 publicação Jornal da Região

061-00000_03616 publicação Jornal da Região

061-00000_03617 publicação Jornal da Região

061-00000_03618 publicação Jornal da Região

061-00000_03619 publicação Jornal da Região

061-00000_03620 publicação Jornal da Região

061-00000_03621 publicação Jornal da Região

061-00000_03622 publicação Jornal da Região

061-00000_03623 publicação Jornal da Região

061-00000_03624 publicação Jornal da Região

061-00000_03625 publicação Jornal da Região

061-00000_03626 publicação Jornal da Região

061-00000_03627 publicação Jornal da Região

061-00000_03628 publicação Jornal da Região

061-00000_03629 publicação Jornal da Região

061-00000_03630 publicação Jornal da Região

061-00000_03631 publicação Jornal da Região



061-00000_03632 publicação Jornal da Região

061-00000_03633 publicação Jornal da Região

061-00000_03634 publicação Jornal da Região

061-00000_03635 publicação Jornal Diário

061-00000_03636 publicação Jornal Diário

061-00000_03637 publicação Jornal Diário

061-00000_03638 publicação Jornal Diário

061-00000_03639 publicação Jornal Diário

061-00000_03640 publicação Jornal Diário

061-00000_03641 publicação Jornal Diário

061-00000_03642 publicação Jornal Diário

061-00000_03643 publicação Jornal Diário

061-00000_03644 publicação Jornal Diário

061-00000_03645 publicação Jornal Diário

061-00000_03646 publicação Jornal Diário

061-00000_03647 publicação Jornal Diário

061-00000_03648 publicação Jornal Diário

061-00000_03649 publicação Jornal Diário

061-00000_03650 publicação Jornal Diário

061-00000_03651 publicação Jornal Diário

061-00000_03652 publicação Jornal Diário

061-00000_03653 publicação Jornal Diário

061-00000_03654 publicação Jornal Diário

061-00000_03655 publicação Jornal Diário

061-00000_03656 publicação Jornal Diário

061-00000_03657 publicação Jornal Diário

061-00000_03658 publicação Jornal Diário

061-00000_03659 publicação Jornal Diário

061-00000_03660 publicação Jornal Diário

061-00000_03661 publicação Jornal Diário

061-00000_03662 publicação Jornal Diário

061-00000_03663 publicação Jornal Diário

061-00000_03664 publicação Jornal Diário

061-00000_03665 publicação Jornal Diário



061-00000_03666 publicação Jornal Diário

061-00000_03667 publicação Jornal Diário

061-00000_03668 publicação Jornal Diário

061-00000_03669 publicação Jornal Diário

061-00000_03670 publicação Jornal Diário

061-00000_03671 publicação Jornal Diário

061-00000_03672 publicação Jornal Diário

061-00000_03673 publicação Jornal Diário

061-00000_03674 publicação Jornal Diário

061-00000_03675 publicação Jornal Diário

061-00000_03676 publicação Jornal Diário

061-00000_03677 publicação Jornal Diário

061-00000_03678 publicação Jornal Diário

061-00000_03679 publicação Jornal Diário

061-00000_03680 publicação Jornal Diário

061-00000_03681 publicação Jornal Diário

061-00000_03682 publicação Jornal Diário

061-00000_03683 publicação Jornal Diário

061-00000_03684 publicação Jornal Diário

061-00000_03685 publicação Jornal Diário

061-00000_03686 publicação Jornal Diário

061-00000_03687 publicação Jornal Diário

061-00000_03688 publicação Jornal Diário

061-00000_03689 publicação Jornal Diário

061-00000_03690 publicação Jornal Diário

061-00000_03691 publicação Jornal Diário

061-00000_03692 publicação Jornal Diário

061-00000_03693 publicação Jornal Diário

061-00000_03694 publicação Jornal Diário

061-00000_03695 publicação Jornal Diário

061-00000_03696 publicação Jornal Diário

061-00000_03697 publicação Jornal Diário

061-00000_03698 publicação Jornal Diário

061-00000_03699 publicação Jornal Diário



061-00000_03700 publicação Jornal Diário

061-00000_03701 publicação Jornal Diário

061-00000_03702 publicação Jornal Diário

061-00000_03703 publicação Jornal Diário

061-00000_03704 publicação Jornal Diário

061-00000_03705 publicação Jornal Diário

061-00000_03706 publicação Jornal Diário

061-00000_03707 publicação Jornal Diário

061-00000_03708 publicação Jornal Diário

061-00000_03709 publicação Jornal Diário

061-00000_03710 publicação Jornal Diário

061-00000_03711 publicação Jornal Diário

061-00000_03712 publicação Jornal Diário

061-00000_03713 publicação Jornal Diário

061-00000_03714 publicação Jornal Diário

061-00000_03715 publicação Jornal Diário

061-00000_03716 publicação Jornal Diário

061-00000_03717 publicação Jornal Diário

061-00000_03718 publicação Jornal Diário

061-00000_03719 publicação Jornal Diário

061-00000_03720 publicação Jornal Diário

061-00000_03721 publicação Jornal Diário

061-00000_03722 publicação Jornal Diário

061-00000_03723 publicação Jornal Diário

061-00000_03724 publicação Jornal Diário

061-00000_03725 publicação Jornal Diário

061-00000_03726 publicação Jornal Diário

061-00000_03727 publicação Jornal Diário

061-00000_03728 publicação Jornal Diário

061-00000_03729 publicação Jornal Diário

061-00000_03730 publicação Jornal Diário

061-00000_03731 publicação Jornal Diário

061-00000_03732 publicação Jornal Diário

061-00000_03733 publicação Jornal Diário



061-00000_03734 publicação Jornal Diário

061-00000_03735 publicação Jornal Diário

061-00000_03736 publicação Jornal Diário

061-00000_03737 publicação Jornal Diário

061-00000_03738 publicação Jornal Diário

061-00000_03739 publicação Jornal Diário

061-00000_03740 publicação Jornal Diário

061-00000_03741 publicação Jornal Diário

061-00000_03742 publicação Jornal Diário

061-00000_03743 publicação Jornal Diário

061-00000_03744 publicação Jornal Diário

061-00000_03745 publicação Jornal Diário

061-00000_03746 publicação Jornal Diário

061-00000_03747 publicação Jornal Diário

061-00000_03748 publicação Jornal Diário

061-00000_03749 publicação Jornal Diário

061-00000_03750 publicação Jornal Diário

061-00000_03751 publicação Jornal Diário

061-00000_03752 publicação Jornal Diário

061-00000_03753 publicação Jornal Diário

061-00000_03754 publicação Jornal Diário

061-00000_03755 publicação Jornal Diário

061-00000_03756 publicação Folha do Povo

061-00000_03757 publicação Jornal Superior

061-00000_03758 publicação Jornal Superior

061-00000_03759 publicação Jornal Superior

061-00000_03760 publicação Jornal Superior

061-00000_03761 publicação Jornal Superior

061-00000_03762 publicação Jornal Superior

061-00000_03763 publicação Jornal Superior

061-00000_03764 publicação Jornal Superior

061-00000_03765 publicação Jornal Superior

061-00000_03766 publicação Jornal Superior

061-00000_03767 publicação Jornal Superior



061-00000_03768 publicação Jornal Superior

061-00000_03769 publicação Jornal Superior

061-00000_03770 publicação Jornal Superior

061-00000_03771 publicação Jornal Superior

061-00000_03772 publicação Jornal Superior

061-00000_03773 publicação Jornal Superior

061-00000_03774 publicação Jornal Superior

061-00000_03775 publicação Jornal Superior

061-00000_03776 publicação Jornal Superior

061-00000_03777 publicação Jornal Superior

061-00000_03778 publicação Jornal Superior

061-00000_03779 publicação Jornal Superior

061-00000_03780 publicação Jornal Superior

061-00000_03781 publicação Jornal Superior

061-00000_03782 publicação Jornal Superior

061-00000_03783 publicação Jornal Superior

061-00000_03784 publicação Jornal Superior

061-00000_03785 publicação Jornal Superior

061-00000_03786 publicação Jornal Superior

061-00000_03787 publicação Jornal Superior

061-00000_03788 publicação Jornal Superior

061-00000_03789 publicação Jornal Superior

061-00000_03790 publicação Jornal Superior

061-00000_03791 publicação Jornal Superior

061-00000_03792 publicação Jornal Superior

061-00000_03793 publicação Jornal Superior

061-00000_03794 publicação Jornal Superior

061-00000_03795 publicação Jornal Superior

061-00000_03796 publicação Jornal Superior

061-00000_03797 publicação Jornal Superior

061-00000_03798 publicação Jornal Superior

061-00000_03799 publicação Jornal Superior

061-00000_03800 publicação Jornal Superior

061-00000_03801 publicação Jornal Superior



061-00000_03802 publicação Jornal Superior

061-00000_03803 publicação Jornal Superior

061-00000_03804 publicação Jornal Superior

061-00000_03805 publicação Jornal Superior

061-00000_03806 publicação Jornal Superior

061-00000_03807 publicação Jornal Superior

061-00000_03808 publicação Jornal Superior

061-00000_03809 publicação Jornal Superior

061-00000_03810 publicação Jornal Superior

061-00000_03811 publicação Jornal Superior

061-00000_03812 publicação Jornal Superior

061-00000_03813 publicação Jornal Superior

061-00000_03814 publicação Jornal Superior

061-00000_03815 publicação Jornal Superior

061-00000_03816 publicação Jornal Superior

061-00000_03817 publicação Jornal Superior

061-00000_03818 publicação Jornal Superior

061-00000_03819 publicação Jornal Superior

061-00000_03820 publicação Jornal Superior

061-00000_03821 publicação Jornal Superior

061-00000_03822 publicação Jornal Superior

061-00000_03823 publicação Jornal Superior

061-00000_03824 publicação Jornal Superior

061-00000_03825 publicação Jornal Superior

061-00000_03826 publicação Jornal Superior

061-00000_03827 publicação Jornal Superior

061-00000_03828 publicação Jornal Superior

061-00000_03829 publicação Jornal Superior

061-00000_03830 publicação Jornal Superior

061-00000_03831 publicação Jornal Superior

061-00000_03832 publicação Jornal Superior

061-00000_03833 publicação Jornal Superior

061-00000_03834 publicação Jornal Superior

061-00000_03835 publicação Jornal Superior



061-00000_03836 publicação Jornal Superior

061-00000_03837 publicação Jornal Superior

061-00000_03838 publicação Jornal Superior

061-00000_03839 publicação Jornal Superior

061-00000_03840 publicação Jornal Superior

061-00000_03841 publicação Jornal Superior

061-00000_03842 publicação Folha do Povo

061-00000_03843 publicação Folha do Povo

061-00000_03844 publicação Folha do Povo

061-00000_03845 publicação Folha do Povo

061-00000_03846 publicação Folha do Povo

061-00000_03847 publicação Folha do Povo

061-00000_03848 publicação Folha do Povo

061-00000_03849 publicação Folha do Povo

061-00000_03850 publicação Folha do Povo

061-00000_03851 publicação Folha do Povo

061-00000_03852 publicação Folha do Povo

061-00000_03853 publicação Folha do Povo

061-00000_03854 publicação Folha do Povo

061-00000_03855 publicação Folha do Povo

061-00000_03856 publicação Folha do Povo

061-00000_03857 publicação Folha do Povo

061-00000_03858 publicação Folha do Povo

061-00000_03859 publicação Folha do Povo

061-00000_03860 publicação Folha do Povo

061-00000_03861 publicação Folha do Povo

061-00000_03862 publicação Folha do Povo

061-00000_03863 publicação Folha do Povo

061-00000_03864 publicação Folha do Povo

061-00000_03865 publicação Folha do Povo

061-00000_03866 publicação Folha do Povo

061-00000_03867 publicação Folha do Povo

061-00000_03868 publicação Folha do Povo

061-00000_03869 publicação Folha do Povo



061-00000_03870 publicação Folha do Povo

061-00000_03871 publicação Folha do Povo

061-00000_03872 publicação Folha do Povo

061-00000_03873 publicação Folha do Povo

061-00000_03874 publicação Folha do Povo

061-00000_03875 publicação Folha do Povo

061-00000_03876 publicação Folha do Povo

061-00000_03877 publicação Folha do Povo

061-00000_03878 publicação Folha do Povo

061-00000_03879 publicação Folha do Povo

061-00000_03880 publicação Folha do Povo

061-00000_03881 publicação Folha do Povo

061-00000_03882 publicação Folha do Povo

061-00000_03883 publicação Folha do Povo

061-00000_03884 publicação Folha do Povo

061-00000_03885 publicação Folha do Povo

061-00000_03886 publicação Folha do Povo

061-00000_03887 publicação Folha do Povo

061-00000_03888 publicação Folha do Povo

061-00000_03889 publicação Folha do Povo

061-00000_03890 publicação Folha do Povo

061-00000_03891 publicação Folha do Povo

061-00000_03892 publicação Folha do Povo

061-00000_03893 publicação Folha do Povo

061-00000_03894 publicação Folha do Povo

061-00000_03895 publicação Folha do Povo

061-00000_03896 publicação Folha do Povo

061-00000_03897 publicação Folha do Povo

061-00000_03898 publicação Folha do Povo

061-00000_03899 publicação Folha do Povo

061-00000_03900 publicação Folha do Povo

061-00000_03901 publicação Folha do Povo

061-00000_03902 publicação Folha do Povo

061-00000_03903 publicação Folha do Povo



061-00000_03904 publicação Folha do Povo

061-00000_03905 publicação Folha do Povo

061-00000_03906 publicação Folha do Povo

061-00000_03907 publicação Folha do Povo

061-00000_03908 publicação Folha do Povo

061-00000_03909 publicação Folha do Povo

061-00000_03910 publicação Folha do Povo

061-00000_03911 publicação Folha do Povo

061-00000_03912 publicação Folha do Povo

061-00000_03913 publicação Folha do Povo

061-00000_03914 publicação Folha do Povo

061-00000_03915 publicação Folha do Povo

061-00000_03916 publicação Folha do Povo

061-00000_03917 publicação Folha do Povo

061-00000_03918 publicação Folha do Povo

061-00000_03919 publicação Folha do Povo

061-00000_03920 publicação Folha do Povo

061-00000_03921 publicação Folha do Povo

061-00000_03922 publicação Folha do Povo

061-00000_03923 publicação Folha do Povo

061-00000_03924 publicação Folha do Povo

061-00000_03925 publicação Folha do Povo

061-00000_03926 publicação Folha do Povo

061-00000_03927 publicação Folha do Povo

061-00000_03928 publicação Folha do Povo

061-00000_03929 publicação Folha do Povo

061-00000_03930 publicação Folha do Povo

061-00000_03931 publicação Folha do Povo

061-00000_03932 publicação Folha do Povo

061-00000_03933 publicação Folha do Povo

061-00000_03934 publicação Folha do Povo

061-00000_03935 publicação Folha do Povo

061-00000_03936 publicação Folha do Povo

061-00000_03937 publicação Folha do Povo



061-00000_03938 publicação Folha do Povo

061-00000_03939 publicação Folha do Povo

061-00000_03940 publicação Folha do Povo

061-00000_03941 publicação Folha do Povo

061-00000_03942 publicação Folha do Povo

061-00000_03943 publicação Folha do Povo

061-00000_03944 publicação Folha do Povo

061-00000_03945 publicação Folha do Povo

061-00000_03946 publicação Folha do Povo

061-00000_03947 publicação Folha do Povo

061-00000_03948 publicação Folha do Povo

061-00000_03949 publicação Folha do Povo

061-00000_03950 publicação Folha do Povo

061-00000_03951 publicação Folha do Povo

061-00000_03952 publicação Folha do Povo

061-00000_03953 publicação Folha do Povo

061-00000_03954 publicação Folha do Povo

061-00000_03955 publicação Folha do Povo

061-00000_03956 publicação Folha do Povo

061-00000_03957 publicação Folha do Povo

061-00000_03958 publicação Folha do Povo

061-00000_03959 publicação Folha do Povo

061-00000_03960 publicação Folha do Povo

061-00000_03961 publicação Folha do Povo

061-00000_03962 publicação Folha do Povo

061-00000_03963 publicação Folha do Povo

061-00000_03964 publicação Folha do Povo

061-00000_03965 publicação Folha do Povo

061-00000_03966 publicação Folha do Povo

061-00000_03967 publicação Folha do Povo

061-00000_03968 publicação Folha do Povo

061-00000_03969 publicação Folha do Povo

061-00000_03970 publicação Folha do Povo

061-00000_03971 publicação Folha do Povo



061-00000_03972 publicação Folha do Povo

061-00000_03973 publicação Folha do Povo

061-00000_03974 publicação Folha do Povo

061-00000_03975 publicação Folha do Povo

061-00000_03976 publicação Folha do Povo

061-00000_03977 publicação Folha do Povo

061-00000_03978 publicação Folha do Povo

061-00000_03979 publicação Folha do Povo

061-00000_03980 publicação Folha do Povo

061-00000_03981 publicação Folha do Povo

061-00000_03982 publicação Folha do Povo

061-00000_03983 publicação Folha do Povo

061-00000_03984 publicação Folha do Povo

061-00000_03985 publicação Folha do Povo

061-00000_03986 publicação Folha do Povo

061-00000_03987 publicação Folha do Povo

061-00000_03988 publicação Folha do Povo

061-00000_03989 publicação Folha do Povo

061-00000_03990 publicação Folha do Povo

061-00000_03991 publicação Folha do Povo

061-00000_03992 publicação Folha do Povo

061-00000_03993 publicação Folha do Povo

061-00000_03994 publicação Folha do Povo

061-00000_03995 publicação Folha do Povo

061-00000_03996 publicação Folha do Povo

061-00000_03997 publicação Folha do Povo

061-00000_03998 publicação Folha do Povo

061-00000_03999 publicação Folha do Povo

061-00000_04000 publicação Folha do Povo

061-00000_04001 publicação Folha do Povo

061-00000_04002 publicação Folha do Povo

061-00000_04003 publicação Folha do Povo

061-00000_04004 publicação Folha do Povo

061-00000_04005 publicação Folha do Povo



061-00000_04006 publicação Folha do Povo

061-00000_04007 publicação Folha do Povo

061-00000_04008 publicação Folha do Povo

061-00000_04009 publicação Folha do Povo

061-00000_04010 publicação Folha do Povo

061-00000_04011 publicação Folha do Povo

061-00000_04012 publicação Folha do Povo

061-00000_04013 publicação Folha do Povo

061-00000_04014 publicação Folha do Povo

061-00000_04015 publicação Folha do Povo

061-00000_04016 publicação Folha do Povo

061-00000_04017 publicação Folha do Povo

061-00000_04018 publicação Folha do Povo

061-00000_04019 publicação Folha do Povo

061-00000_04020 publicação Folha do Povo

061-00000_04021 publicação Folha do Povo

061-00000_04022 publicação Folha do Povo

061-00000_04023 publicação Folha do Povo

061-00000_04024 publicação Folha do Povo

061-00000_04025 publicação Folha do Povo

061-00000_04026 publicação Folha do Povo

061-00000_04027 publicação Folha do Povo

061-00000_04028 publicação Folha do Povo

061-00000_04029 publicação Folha do Povo

061-00000_04030 publicação Folha do Povo

061-00000_04031 publicação Folha do Povo

061-00000_04032 publicação Folha do Povo

061-00000_04033 publicação Folha do Povo

061-00000_04034 publicação Folha do Povo

061-00000_04035 publicação Folha do Povo

061-00000_04036 publicação Folha do Povo

061-00000_04037 publicação Folha do Povo

061-00000_04038 publicação Folha do Povo

061-00000_04039 publicação Folha do Povo



061-00000_04040 publicação Folha do Povo

061-00000_04041 publicação Folha do Povo

061-00000_04042 publicação Folha do Povo

061-00000_04043 publicação Folha do Povo

061-00000_04044 publicação Folha do Povo

061-00000_04045 publicação Folha do Povo

061-00000_04046 publicação Folha do Povo

061-00000_04047 publicação Folha do Povo

061-00000_04048 publicação Folha do Povo

061-00000_04049 publicação Folha do Povo

061-00000_04050 publicação Folha do Povo

061-00000_04051 publicação Folha do Povo

061-00000_04052 publicação Folha do Povo

061-00000_04053 publicação Folha do Povo

061-00000_04054 publicação Folha do Povo

061-00000_04055 publicação Folha do Povo

061-00000_04056 publicação Folha do Povo

061-00000_04057 publicação Folha do Povo

061-00000_04058 publicação Folha do Povo

061-00000_04059 publicação Folha do Povo

061-00000_04060 publicação Folha do Povo

061-00000_04061 publicação Folha do Povo

061-00000_04062 publicação Folha do Povo

061-00000_04063 publicação Folha do Povo

061-00000_04064 publicação Folha do Povo

061-00000_04065 publicação Folha do Povo

061-00000_04066 publicação Folha do Povo

061-00000_04067 publicação Folha do Povo

061-00000_04068 publicação Folha do Povo

061-00000_04069 publicação Folha do Povo

061-00000_04070 publicação Folha do Povo

061-00000_04071 publicação Folha do Povo

061-00000_04072 publicação Folha do Povo

061-00000_04073 publicação Folha do Povo



061-00000_04074 publicação Folha do Povo

061-00000_04075 publicação Folha do Povo

061-00000_04076 publicação Folha do Povo

061-00000_04077 publicação Folha do Povo

061-00000_04078 publicação Folha do Povo

061-00000_04079 publicação Folha do Povo

061-00000_04080 publicação Folha do Povo

061-00000_04081 publicação Folha do Povo

061-00000_04082 publicação Folha do Povo

061-00000_04083 publicação Folha do Povo

061-00000_04084 publicação Folha do Povo

061-00000_04085 publicação Folha do Povo

061-00000_04086 publicação Folha do Povo

061-00000_04087 publicação Folha do Povo

061-00000_04088 publicação Folha do Povo

061-00000_04089 publicação Folha do Povo

061-00000_04090 publicação Folha do Povo

061-00000_04091 publicação Folha do Povo

061-00000_04092 publicação Folha do Povo

061-00000_04093 publicação Folha do Povo

061-00000_04094 publicação Folha do Povo

061-00000_04095 publicação Folha do Povo

061-00000_04096 publicação Folha do Povo

061-00000_04097 publicação Folha do Povo

061-00000_04098 publicação Folha do Povo

061-00000_04099 publicação Folha do Povo

061-00000_04100 publicação Folha do Povo

061-00000_04101 publicação Folha do Povo

061-00000_04102 publicação Folha do Povo

061-00000_04103 publicação Folha do Povo

061-00000_04104 publicação Folha do Povo

061-00000_04105 publicação Folha do Povo

061-00000_04106 publicação Folha do Povo

061-00000_04107 publicação Folha do Povo



061-00000_04108 publicação Folha do Povo

061-00000_04109 publicação Folha do Povo

061-00000_04110 publicação Folha do Povo

061-00000_04111 publicação Folha do Povo

061-00000_04112 publicação Folha do Povo

061-00000_04113 publicação Folha do Povo

061-00000_04114 publicação Folha do Povo

061-00000_04115 publicação Folha do Povo

061-00000_04116 publicação Folha do Povo

061-00000_04117 publicação Folha do Povo

061-00000_04118 publicação Folha do Povo

061-00000_04119 publicação Folha do Povo

061-00000_04120 publicação Folha do Povo

061-00000_04121 publicação Folha do Povo

061-00000_04122 publicação Folha do Povo

061-00000_04123 publicação Folha do Povo

061-00000_04124 publicação Folha do Povo

061-00000_04125 publicação Folha do Povo

061-00000_04126 publicação Folha do Povo

061-00000_04127 publicação Folha do Povo

061-00000_04128 publicação Folha do Povo

061-00000_04129 publicação Folha do Povo

061-00000_04130 publicação Folha do Povo

061-00000_04131 publicação Folha do Povo

061-00000_04132 publicação Folha do Povo

061-00000_04133 publicação Folha do Povo

061-00000_04134 publicação Folha do Povo

061-00000_04135 publicação Folha do Povo

061-00000_04136 publicação Folha do Povo

061-00000_04137 publicação Folha do Povo

061-00000_04138 publicação Folha do Povo

061-00000_04139 publicação Folha do Povo

061-00000_04140 publicação Folha do Povo

061-00000_04141 publicação Folha do Povo



061-00000_04142 publicação Folha do Povo

061-00000_04143 publicação Folha do Povo

061-00000_04144 publicação Folha do Povo

061-00000_04145 publicação Folha do Povo

061-00000_04146 publicação Folha do Povo

061-00000_04147 publicação Folha do Povo

061-00000_04148 publicação Folha do Povo

061-00000_04149 publicação Folha do Povo

061-00000_04150 publicação Folha do Povo

061-00000_04151 publicação Folha do Povo

061-00000_04152 publicação Folha do Povo

061-00000_04153 publicação Folha do Povo

061-00000_04154 publicação Folha do Povo

061-00000_04155 publicação Folha do Povo

061-00000_04156 publicação Folha do Povo

061-00000_04157 publicação Folha do Povo

061-00000_04158 publicação Folha do Povo

061-00000_04159 publicação Folha do Povo

061-00000_04160 publicação Folha do Povo

061-00000_04161 publicação Folha do Povo

061-00000_04162 publicação Folha do Povo

061-00000_04163 publicação Folha do Povo

061-00000_04164 publicação Folha do Povo

061-00000_04165 publicação Folha do Povo

061-00000_04166 publicação Folha do Povo

061-00000_04167 publicação Folha do Povo

061-00000_04168 publicação Folha do Povo

061-00000_04169 publicação Folha do Povo

061-00000_04170 publicação Folha do Povo

061-00000_04171 publicação Folha do Povo

061-00000_04172 publicação Folha do Povo

061-00000_04173 publicação Folha do Povo

061-00000_04174 publicação Folha do Povo

061-00000_04175 publicação Folha do Povo



061-00000_04176 publicação Folha do Povo

061-00000_04177 publicação Folha do Povo

061-00000_04178 publicação Folha do Povo

061-00000_04179 publicação Folha do Povo

061-00000_04180 publicação Jornal Diário

061-00000_04181 publicação Jornal Diário

061-00000_04182 publicação Jornal Diário

061-00000_04183 publicação Jornal Diário

061-00000_04184 publicação Jornal Diário

061-00000_04185 publicação Jornal Diário

061-00000_04186 publicação Jornal Diário

061-00000_04187 publicação Jornal Diário

061-00000_04188 publicação Jornal Diário

061-00000_04189 publicação Jornal Diário

061-00000_04190 publicação Jornal Diário

061-00000_04191 publicação Jornal Diário

061-00000_04192 publicação Jornal Diário

061-00000_04193 publicação Jornal Diário

061-00000_04194 publicação Jornal Diário

061-00000_04195 publicação Jornal Diário

061-00000_04196 publicação Jornal Diário

061-00000_04197 publicação Jornal Diário

061-00000_04198 publicação Jornal Diário

061-00000_04199 publicação Jornal Diário

061-00000_04200 publicação Jornal Diário

061-00000_04201 publicação Jornal Diário

061-00000_04202 publicação Jornal Diário

061-00000_04203 publicação Jornal Diário

061-00000_04204 publicação Jornal Diário

061-00000_04205 publicação Jornal Diário

061-00000_04206 publicação Jornal Diário

061-00000_04207 publicação Jornal Diário

061-00000_04208 publicação Jornal Diário

061-00000_04209 publicação Jornal Diário



061-00000_04210 publicação Jornal Diário

061-00000_04211 publicação Jornal Diário

061-00000_04212 publicação Jornal Diário

061-00000_04213 publicação Jornal Diário

061-00000_04214 publicação Jornal Diário

061-00000_04215 publicação Jornal Diário

061-00000_04216 publicação Jornal Diário

061-00000_04217 publicação Jornal Diário

061-00000_04218 publicação Jornal Diário

061-00000_04219 publicação Jornal Diário

061-00000_04220 publicação Jornal Diário

061-00000_04221 publicação Jornal Diário

061-00000_04222 publicação Jornal Diário

061-00000_04223 publicação Jornal Diário

061-00000_04224 publicação Jornal Diário

061-00000_04225 publicação Jornal Diário

061-00000_04226 publicação Jornal Diário

061-00000_04227 publicação Jornal Diário

061-00000_04228 publicação Jornal Diário

061-00000_04229 publicação Jornal Diário

061-00000_04230 publicação Jornal Diário

061-00000_04231 publicação Folha do Povo

061-00000_04232 publicação Jornal Diário

061-00000_04233 publicação Jornal Diário

061-00000_04234 publicação Jornal Diário

061-00000_04235 publicação Jornal Diário

061-00000_04236 publicação Jornal Diário

061-00000_04237 publicação Jornal Diário

061-00000_04238 publicação Jornal Diário

061-00000_04239 publicação Jornal Diário

061-00000_04240 publicação Jornal Diário

061-00000_04241 publicação Jornal Diário

061-00000_04242 publicação Jornal Diário

061-00000_04243 publicação Jornal Diário



061-00000_04244 publicação Jornal Diário

061-00000_04245 publicação Jornal Diário

061-00000_04246 publicação Jornal Diário

061-00000_04247 publicação Jornal Diário

061-00000_04248 publicação Jornal Diário

061-00000_04249 publicação Jornal Diário

061-00000_04250 publicação Jornal Diário

061-00000_04251 publicação Jornal Diário

061-00000_04252 publicação Jornal Diário

061-00000_04253 publicação Jornal Diário

061-00000_04254 publicação Jornal Diário

061-00000_04255 publicação Jornal Diário

061-00000_04256 publicação Jornal Diário

061-00000_04257 publicação Jornal Diário

061-00000_04258 publicação Jornal Diário

061-00000_04259 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04260 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04261 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04262 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04263 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04264 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04265 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04266 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04267 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04268 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04269 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04270 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04271 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04272 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04273 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04274 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04275 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04276 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04277 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04278 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04279 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04280 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04281 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04282 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04283 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04284 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04285 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04286 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04287 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04288 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04289 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04290 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04291 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04292 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04293 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04294 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04295 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04296 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04297 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04298 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04299 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04300 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04301 publicação Jornal da Região

061-00000_04302 publicação Jornal da Região

061-00000_04303 publicação Jornal da Região

061-00000_04304 publicação Jornal da Região

061-00000_04305 publicação Jornal da Região

061-00000_04306 publicação Jornal da Região

061-00000_04307 publicação Jornal da Região

061-00000_04308 publicação Jornal da Região

061-00000_04309 publicação Jornal da Região

061-00000_04310 publicação Jornal da Região

061-00000_04311 publicação Jornal da Região



061-00000_04312 publicação Jornal da Região

061-00000_04313 publicação Jornal da Região

061-00000_04314 publicação Jornal da Região

061-00000_04315 publicação Jornal da Região

061-00000_04316 publicação Jornal da Região

061-00000_04317 publicação Jornal da Região

061-00000_04318 publicação Jornal da Região

061-00000_04319 publicação Jornal da Região

061-00000_04320 publicação Jornal da Região

061-00000_04321 publicação Jornal da Região

061-00000_04322 publicação Jornal da Região

061-00000_04323 publicação Jornal da Região

061-00000_04324 publicação Jornal da Região

061-00000_04325 publicação Jornal da Região

061-00000_04326 publicação Jornal da Região

061-00000_04327 publicação Jornal da Região

061-00000_04328 publicação Jornal da Região

061-00000_04329 publicação Jornal da Região

061-00000_04330 publicação Jornal da Região

061-00000_04331 publicação Jornal da Região

061-00000_04332 publicação Jornal da Região

061-00000_04333 publicação Jornal da Região

061-00000_04334 publicação Jornal da Região

061-00000_04335 publicação Jornal da Região

061-00000_04336 publicação Jornal da Região

061-00000_04337 publicação Jornal da Região

061-00000_04338 publicação Jornal da Região

061-00000_04339 publicação Jornal da Região

061-00000_04340 publicação Jornal da Região

061-00000_04341 publicação Jornal da Região

061-00000_04342 publicação Jornal da Região

061-00000_04343 publicação Jornal da Região

061-00000_04344 publicação Jornal da Região

061-00000_04345 publicação Jornal da Região



061-00000_04346 publicação Jornal da Região

061-00000_04347 publicação Jornal da Região

061-00000_04348 publicação Jornal da Região

061-00000_04349 publicação Jornal da Região

061-00000_04350 publicação Jornal da Região

061-00000_04351 publicação Jornal da Região

061-00000_04352 publicação Jornal da Região

061-00000_04353 publicação Jornal da Região

061-00000_04354 publicação Jornal da Região

061-00000_04355 publicação Jornal da Região

061-00000_04356 publicação Jornal da Região

061-00000_04357 publicação Jornal da Região

061-00000_04358 publicação Jornal da Região

061-00000_04359 publicação Jornal da Região

061-00000_04360 publicação Jornal da Região

061-00000_04361 publicação Jornal da Região

061-00000_04362 publicação Jornal da Região

061-00000_04363 publicação Jornal da Região

061-00000_04364 publicação Jornal da Região

061-00000_04365 publicação Jornal da Região

061-00000_04366 publicação Jornal da Região

061-00000_04367 publicação Jornal da Região

061-00000_04368 publicação Jornal da Região

061-00000_04369 publicação Jornal da Região

061-00000_04370 publicação Jornal da Região

061-00000_04371 publicação Jornal da Região

061-00000_04372 publicação Jornal da Região

061-00000_04373 publicação Jornal da Região

061-00000_04374 publicação Jornal da Região

061-00000_04375 publicação Jornal da Região

061-00000_04376 publicação Jornal da Região

061-00000_04377 publicação Jornal da Região

061-00000_04378 publicação Jornal da Região

061-00000_04379 publicação Jornal da Região



061-00000_04380 publicação Jornal da Região

061-00000_04381 publicação Jornal da Região

061-00000_04382 publicação Jornal da Região

061-00000_04383 publicação Jornal da Região

061-00000_04384 publicação Jornal da Região

061-00000_04385 publicação Jornal da Região

061-00000_04386 publicação Jornal da Região

061-00000_04387 publicação Jornal da Região

061-00000_04388 publicação Jornal da Região

061-00000_04389 publicação Jornal da Região

061-00000_04390 publicação Jornal da Região

061-00000_04391 publicação Jornal da Região

061-00000_04392 publicação Jornal da Região

061-00000_04393 publicação Jornal da Região

061-00000_04394 publicação Jornal da Região

061-00000_04395 publicação Jornal da Região

061-00000_04396 publicação Jornal da Região

061-00000_04397 publicação Jornal da Região

061-00000_04398 publicação Jornal da Região

061-00000_04399 publicação Jornal da Região

061-00000_04400 publicação Jornal da Região

061-00000_04401 publicação Jornal da Região

061-00000_04402 publicação Jornal da Região

061-00000_04403 publicação Jornal da Região

061-00000_04404 publicação Jornal da Região

061-00000_04405 publicação Jornal da Região

061-00000_04406 publicação Jornal da Região

061-00000_04407 publicação Jornal da Região

061-00000_04408 publicação Jornal da Região

061-00000_04409 publicação Jornal da Região

061-00000_04410 publicação Jornal da Região

061-00000_04411 publicação Jornal da Região

061-00000_04412 publicação Jornal da Região

061-00000_04413 publicação Jornal da Região



061-00000_04414 publicação Jornal da Região

061-00000_04415 publicação Jornal da Região

061-00000_04416 publicação Jornal da Região

061-00000_04417 publicação Jornal da Região

061-00000_04418 publicação Jornal da Região

061-00000_04419 publicação Jornal da Região

061-00000_04420 publicação Jornal da Região

061-00000_04421 publicação Jornal da Região

061-00000_04422 publicação Jornal da Região

061-00000_04423 publicação Jornal da Região

061-00000_04424 publicação Jornal da Região

061-00000_04425 publicação Jornal da Região

061-00000_04426 publicação Jornal da Região

061-00000_04427 publicação Jornal da Região

061-00000_04428 publicação Jornal da Região

061-00000_04429 publicação Jornal da Região

061-00000_04430 publicação Jornal da Região

061-00000_04431 publicação Jornal da Região

061-00000_04432 publicação Jornal da Região

061-00000_04433 publicação Jornal da Região

061-00000_04434 publicação Jornal da Região

061-00000_04435 publicação Jornal da CIPA

061-00000_04436 publicação Jornal da CIPA

061-00000_04437 publicação Jornal da CIPA

061-00000_04438 publicação Jornal da CIPA

061-00000_04439 publicação Jornal da CIPA

061-00000_04440 publicação Jornal da CIPA

061-00000_04441 publicação Jornal da CIPA

061-00000_04442 publicação Jornal das Empresas

061-00000_04443 publicação Jornal das Empresas

061-00000_04444 publicação Jornal das Empresas

061-00000_04445 publicação Jornal das Empresas

061-00000_04446 publicação Jornal das Empresas

061-00000_04447 publicação Jornal das Empresas



061-00000_04448 publicação Jornal do Campo

061-00000_04449 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_04450 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_04451 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_04452 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_04453 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_04454 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_04455 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_04456 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_04457 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04458 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04459 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04460 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04461 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04462 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04463 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04464 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04465 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04466 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04467 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04468 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04469 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04470 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04471 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04472 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04473 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04474 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04475 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04476 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04477 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04478 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04479 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04480 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04481 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04482 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04483 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04484 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04485 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04486 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04487 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04488 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04489 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04490 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04491 publicação Folha do Povo

061-00000_04492 publicação Jornal Superior

061-00000_04493 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04494 publicação Folha do Povo

061-00000_04495 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04496 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04497 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04498 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04499 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04500 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04501 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04502 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04503 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04504 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04505 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04506 publicação Diário de S. Paulo

061-00000_04507 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04508 publicação Inter News

061-00000_04509 publicação Inter News

061-00000_04510 publicação Jornal da Independência

061-00000_04511 publicação O Professor

061-00000_04512 publicação O Professor

061-00000_04513 publicação Folha do Povo

061-00000_04514 publicação Jornal Superior

061-00000_04515 publicação O Estado de S. Paulo



061-00000_04516 publicação Folha do Povo

061-00000_04517 publicação Jornal Superior

061-00000_04518 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04519 publicação Jornal da Tarde

061-00000_04520 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_04521 publicação Jornal da Região

061-00000_04522 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04523 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04524 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04525 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04526 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04527 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04528 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_04529 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04530 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04531 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04532 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04533 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04534 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04535 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04536 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04537 publicação A Voz do Paraná

061-00000_04538 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04539 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04540 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04541 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04542 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04543 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04544 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04545 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04546 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04547 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04548 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04549 publicação Jornal da Alta Paulista



061-00000_04550 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04551 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04552 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04553 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04554 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04555 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04556 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04557 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_04558 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04559 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04560 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04561 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04562 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04563 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04564 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04565 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04566 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04567 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04568 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04569 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04570 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04571 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04572 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04573 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04574 publicação O Interior

061-00000_04575 publicação O Interior

061-00000_04576 publicação O Interior

061-00000_04577 publicação O Interior

061-00000_04578 publicação O Interior

061-00000_04579 publicação O Interior

061-00000_04580 publicação O Interior

061-00000_04581 publicação O Interior

061-00000_04582 publicação O Interior

061-00000_04583 publicação O Interior



061-00000_04584 publicação O Interior

061-00000_04585 publicação O Interior

061-00000_04586 publicação O Interior

061-00000_04587 publicação O Interior

061-00000_04588 publicação O Interior

061-00000_04589 publicação O Interior

061-00000_04590 publicação O Interior

061-00000_04591 publicação O Interior

061-00000_04592 publicação O Interior

061-00000_04593 publicação O Interior

061-00000_04594 publicação O Interior

061-00000_04595 publicação O Interior

061-00000_04596 publicação O Interior

061-00000_04597 publicação O Interior

061-00000_04598 publicação O Interior

061-00000_04599 publicação O Interior

061-00000_04600 publicação O Interior

061-00000_04601 publicação O Interior

061-00000_04602 publicação O Interior

061-00000_04603 publicação O Interior

061-00000_04604 publicação O Interior

061-00000_04605 publicação O Interior

061-00000_04606 publicação O Interior

061-00000_04607 publicação O Interior

061-00000_04608 publicação O Interior

061-00000_04609 publicação O Interior

061-00000_04610 publicação O Interior

061-00000_04611 publicação O Interior

061-00000_04612 publicação O Interior

061-00000_04613 publicação O Interior

061-00000_04614 publicação O Interior

061-00000_04615 publicação O Interior

061-00000_04616 publicação O Interior

061-00000_04617 publicação O Interior



061-00000_04618 publicação O Interior

061-00000_04619 publicação O Interior

061-00000_04620 publicação O Interior

061-00000_04621 publicação O Interior

061-00000_04622 publicação O Interior

061-00000_04623 publicação O Interior

061-00000_04624 publicação O Interior

061-00000_04625 publicação Folha do Povo

061-00000_04626 publicação Folha do Povo

061-00000_04627 publicação Folha do Povo

061-00000_04628 publicação Folha do Povo

061-00000_04629 publicação Folha do Povo

061-00000_04630 publicação Folha do Povo

061-00000_04631 publicação Folha do Povo

061-00000_04632 publicação Folha do Povo

061-00000_04633 publicação Folha do Povo

061-00000_04634 publicação Folha do Povo

061-00000_04635 publicação Folha do Povo

061-00000_04636 publicação Folha do Povo

061-00000_04637 publicação Folha do Povo

061-00000_04638 publicação Folha do Povo

061-00000_04639 publicação Folha do Povo

061-00000_04640 publicação Folha do Povo

061-00000_04641 publicação Folha do Povo

061-00000_04642 publicação Folha do Povo

061-00000_04643 publicação Folha do Povo

061-00000_04644 publicação Folha do Povo

061-00000_04645 publicação Folha do Povo

061-00000_04646 publicação Folha do Povo

061-00000_04647 publicação Folha do Povo

061-00000_04648 publicação Folha do Povo

061-00000_04649 publicação Folha do Povo

061-00000_04650 publicação Folha do Povo

061-00000_04651 publicação Folha do Povo



061-00000_04652 publicação Jornal da Região

061-00000_04653 publicação Jornal da Região

061-00000_04654 publicação Jornal da Região

061-00000_04655 publicação Jornal da Região

061-00000_04656 publicação Jornal da Região

061-00000_04657 publicação Jornal da Região

061-00000_04658 publicação Jornal da Região

061-00000_04659 publicação Jornal da Região

061-00000_04660 publicação Jornal da Região

061-00000_04661 publicação Jornal da Região

061-00000_04662 publicação Jornal da Região

061-00000_04663 publicação Jornal da Região

061-00000_04664 publicação Jornal da Região

061-00000_04665 publicação Jornal da Região

061-00000_04666 publicação Jornal da Região

061-00000_04667 publicação Jornal da Região

061-00000_04668 publicação Jornal da Região

061-00000_04669 publicação Jornal da Região

061-00000_04670 publicação Jornal da Região

061-00000_04671 publicação Jornal da Região

061-00000_04672 publicação Jornal da Região

061-00000_04673 publicação Jornal da Região

061-00000_04674 publicação Jornal da Região

061-00000_04675 publicação Jornal da Região

061-00000_04676 publicação Jornal da Região

061-00000_04677 publicação Jornal da Região

061-00000_04678 publicação Jornal da Região

061-00000_04679 publicação Jornal da Região

061-00000_04680 publicação Jornal da Região

061-00000_04681 publicação Jornal da Região

061-00000_04682 publicação Jornal da Região

061-00000_04683 publicação Jornal da Região

061-00000_04684 publicação Jornal da Região

061-00000_04685 publicação Jornal da Região



061-00000_04686 publicação Jornal da Região

061-00000_04687 publicação Jornal da Região

061-00000_04688 publicação Jornal da Região

061-00000_04689 publicação Jornal da Região

061-00000_04690 publicação Jornal da Região

061-00000_04691 publicação Jornal da Região

061-00000_04692 publicação Jornal da Região

061-00000_04693 publicação Jornal da Região

061-00000_04694 publicação Jornal da Região

061-00000_04695 publicação Jornal da Região

061-00000_04696 publicação Jornal da Região

061-00000_04697 publicação Jornal da Região

061-00000_04698 publicação Jornal da Região

061-00000_04699 publicação Jornal da Região

061-00000_04700 publicação Jornal da Região

061-00000_04701 publicação Jornal da Região

061-00000_04702 publicação Jornal da Região

061-00000_04703 publicação Jornal da Região

061-00000_04704 publicação Jornal da Região

061-00000_04705 publicação Jornal da Região

061-00000_04706 publicação Jornal da Região

061-00000_04707 publicação Jornal da Região

061-00000_04708 publicação Jornal da Região

061-00000_04709 publicação Jornal da Região

061-00000_04710 publicação Jornal da Região

061-00000_04711 publicação Jornal da Região

061-00000_04712 publicação Jornal da Região

061-00000_04713 publicação Jornal da Região

061-00000_04714 publicação Jornal da Região

061-00000_04715 publicação Jornal da Região

061-00000_04716 publicação Jornal da Região

061-00000_04717 publicação Jornal da Região

061-00000_04718 publicação Jornal da Região

061-00000_04719 publicação Jornal da Região



061-00000_04720 publicação Jornal da Região

061-00000_04721 publicação Jornal da Região

061-00000_04722 publicação Jornal da Região

061-00000_04723 publicação Jornal da Região

061-00000_04724 publicação Jornal da Região

061-00000_04725 publicação Jornal da Região

061-00000_04726 publicação Jornal da Região

061-00000_04727 publicação Jornal da Região

061-00000_04728 publicação Jornal da Região

061-00000_04729 publicação Jornal da Região

061-00000_04730 publicação Jornal da Região

061-00000_04731 publicação Jornal da Região

061-00000_04732 publicação Jornal da Região

061-00000_04733 publicação Jornal da Região

061-00000_04734 publicação Jornal da Região

061-00000_04735 publicação Jornal da Região

061-00000_04736 publicação Jornal da Região

061-00000_04737 publicação Jornal da Região

061-00000_04738 publicação Jornal da Região

061-00000_04739 publicação Jornal da Região

061-00000_04740 publicação Jornal da Região

061-00000_04741 publicação Jornal da Região

061-00000_04742 publicação Jornal da Região

061-00000_04743 publicação Jornal da Região

061-00000_04744 publicação Jornal da Região

061-00000_04745 publicação Jornal da Região

061-00000_04746 publicação Jornal da Região

061-00000_04747 publicação Jornal da Região

061-00000_04748 publicação Jornal da Região

061-00000_04749 publicação Jornal da Região

061-00000_04750 publicação Jornal da Região

061-00000_04751 publicação Jornal da Região

061-00000_04752 publicação Jornal da Região

061-00000_04753 publicação Jornal da Região



061-00000_04754 publicação Jornal da Região

061-00000_04755 publicação Jornal da Região

061-00000_04756 publicação Jornal da Região

061-00000_04757 publicação Jornal da Região

061-00000_04758 publicação Jornal da Região

061-00000_04759 publicação Jornal da Região

061-00000_04760 publicação Jornal da Região

061-00000_04761 publicação Jornal da Região

061-00000_04762 publicação Jornal da Região

061-00000_04763 publicação Jornal da Região

061-00000_04764 publicação Jornal da Região

061-00000_04765 publicação Jornal da Região

061-00000_04766 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04767 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04768 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04769 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04770 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04771 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04772 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04773 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04774 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04775 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04776 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04777 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04778 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04779 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04780 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04781 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04782 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04783 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04784 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04785 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04786 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04787 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04788 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04789 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04790 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04791 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04792 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04793 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04794 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04795 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04796 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04797 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04798 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04799 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04800 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04801 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04802 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04803 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04804 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04805 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04806 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04807 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04808 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04809 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04810 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04811 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04812 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04813 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04814 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04815 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04816 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04817 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04818 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04819 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04820 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04821 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04822 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04823 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04824 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04825 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04826 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04827 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04828 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04829 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04830 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04831 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04832 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04833 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04834 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04835 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04836 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04837 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04838 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04839 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04840 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04841 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04842 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04843 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04844 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04845 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04846 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04847 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04848 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04849 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04850 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04851 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04852 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04853 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04854 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04855 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04856 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04857 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04858 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04859 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04860 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04861 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04862 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04863 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04864 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04865 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04866 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04867 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04868 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04869 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04870 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04871 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04872 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04873 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04874 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04875 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04876 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04877 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04878 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04879 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04880 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04881 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04882 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04883 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04884 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04885 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04886 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04887 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04888 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04889 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04890 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04891 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04892 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04893 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04894 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04895 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04896 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04897 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04898 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04899 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04900 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04901 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04902 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04903 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04904 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04905 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04906 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04907 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04908 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04909 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04910 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04911 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04912 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04913 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04914 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04915 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04916 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04917 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04918 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04919 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04920 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04921 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04922 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04923 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04924 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04925 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04926 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04927 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04928 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04929 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04930 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04931 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04932 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04933 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04934 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04935 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04936 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04937 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04938 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04939 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04940 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04941 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04942 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04943 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04944 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04945 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04946 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04947 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04948 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04949 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04950 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04951 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04952 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04953 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04954 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04955 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04956 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04957 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04958 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04959 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04960 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04961 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04962 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04963 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04964 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04965 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04966 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04967 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04968 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04969 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04970 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04971 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04972 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04973 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04974 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04975 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04976 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04977 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04978 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04979 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04980 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04981 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04982 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04983 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04984 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04985 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04986 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04987 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04988 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04989 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04990 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04991 publicação Jornal de Tupã



061-00000_04992 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04993 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04994 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04995 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04996 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04997 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04998 publicação Jornal de Tupã

061-00000_04999 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05000 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05001 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05002 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05003 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05004 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05005 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05006 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05007 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05008 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05009 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05010 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05011 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05012 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05013 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05014 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05015 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05016 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05017 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05018 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05019 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05020 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05021 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05022 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05023 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05024 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05025 publicação Jornal de Tupã



061-00000_05026 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05027 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05028 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05029 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05030 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05031 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05032 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05033 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05034 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05035 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05036 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05037 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05038 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05039 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05040 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05041 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05042 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05043 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05044 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05045 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05046 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05047 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05048 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05049 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05050 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05051 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05052 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05053 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05054 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05055 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05056 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05057 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05058 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05059 publicação Jornal de Tupã



061-00000_05060 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05061 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05062 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05063 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05064 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05065 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05066 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05067 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05068 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05069 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05070 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05071 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05072 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05073 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05074 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05075 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05076 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05077 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05078 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05079 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05080 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05081 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05082 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05083 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05084 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05085 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05086 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05087 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05088 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05089 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05090 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05091 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05092 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05093 publicação Jornal de Tupã



061-00000_05094 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05095 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05096 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05097 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05098 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05099 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05100 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05101 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05102 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05103 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05104 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05105 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05106 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05107 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05108 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05109 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05110 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05111 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05112 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05113 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05114 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05115 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05116 publicação Jornal da Região

061-00000_05117 publicação Jornal da Região

061-00000_05118 publicação Jornal da Região

061-00000_05119 publicação Jornal da Região

061-00000_05120 publicação Jornal da Região

061-00000_05121 publicação Jornal da Região

061-00000_05122 publicação Jornal da Região

061-00000_05123 publicação Jornal da Região

061-00000_05124 publicação Jornal da Região

061-00000_05125 publicação Jornal da Região

061-00000_05126 publicação Jornal da Região

061-00000_05127 publicação Jornal da Região



061-00000_05128 publicação Jornal da Região

061-00000_05129 publicação Jornal da Região

061-00000_05130 publicação Jornal da Região

061-00000_05131 publicação Jornal da Região

061-00000_05132 publicação Jornal da Região

061-00000_05133 publicação Jornal da Região

061-00000_05134 publicação Jornal da Região

061-00000_05135 publicação Jornal da Região

061-00000_05136 publicação Jornal da Região

061-00000_05137 publicação Jornal da Região

061-00000_05138 publicação Jornal da Região

061-00000_05139 publicação Jornal da Região

061-00000_05140 publicação Jornal da Região

061-00000_05141 publicação Jornal da Região

061-00000_05142 publicação Jornal da Região

061-00000_05143 publicação Jornal da Região

061-00000_05144 publicação Jornal da Região

061-00000_05145 publicação Jornal da Região

061-00000_05146 publicação Jornal da Região

061-00000_05147 publicação Jornal da Região

061-00000_05148 publicação Jornal da Região

061-00000_05149 publicação Jornal da Região

061-00000_05150 publicação Jornal da Região

061-00000_05151 publicação Jornal da Região

061-00000_05152 publicação Jornal da Região

061-00000_05153 publicação Jornal da Região

061-00000_05154 publicação Jornal da Região

061-00000_05155 publicação Jornal da Região

061-00000_05156 publicação Jornal da Região

061-00000_05157 publicação Jornal da Região

061-00000_05158 publicação Jornal da Região

061-00000_05159 publicação Jornal da Região

061-00000_05160 publicação Jornal da Região

061-00000_05161 publicação Jornal da Região



061-00000_05162 publicação Jornal da Região

061-00000_05163 publicação Jornal da Região

061-00000_05164 publicação Jornal da Região

061-00000_05165 publicação Jornal da Região

061-00000_05166 publicação Jornal da Região

061-00000_05167 publicação Jornal da Região

061-00000_05168 publicação Jornal da Região

061-00000_05169 publicação Jornal da Região

061-00000_05170 publicação Jornal da Região

061-00000_05171 publicação Jornal da Região

061-00000_05172 publicação Jornal da Região

061-00000_05173 publicação Jornal da Região

061-00000_05174 publicação Jornal da Região

061-00000_05175 publicação Jornal da Região

061-00000_05176 publicação Jornal da Região

061-00000_05177 publicação Jornal da Região

061-00000_05178 publicação Jornal da Região

061-00000_05179 publicação Jornal da Região

061-00000_05180 publicação Jornal da Região

061-00000_05181 publicação Jornal da Região

061-00000_05182 publicação Jornal da Região

061-00000_05183 publicação Jornal da Região

061-00000_05184 publicação Jornal da Região

061-00000_05185 publicação Jornal da Região

061-00000_05186 publicação Jornal da Região

061-00000_05187 publicação Jornal da Região

061-00000_05188 publicação Jornal da Região

061-00000_05189 publicação Jornal da Região

061-00000_05190 publicação Jornal da Região

061-00000_05191 publicação Jornal da Região

061-00000_05192 publicação Jornal da Região

061-00000_05193 publicação Jornal da Região

061-00000_05194 publicação Jornal da Região

061-00000_05195 publicação Jornal da Região



061-00000_05196 publicação Jornal da Região

061-00000_05197 publicação Jornal da Região

061-00000_05198 publicação Jornal da Região

061-00000_05199 publicação Jornal da Região

061-00000_05200 publicação Jornal da Região

061-00000_05201 publicação Jornal da Região

061-00000_05202 publicação Jornal da Região

061-00000_05203 publicação Jornal da Região

061-00000_05204 publicação Jornal da Região

061-00000_05205 publicação Jornal da Região

061-00000_05206 publicação Jornal da Região

061-00000_05207 publicação Jornal da Região

061-00000_05208 publicação Jornal da Região

061-00000_05209 publicação Jornal da Região

061-00000_05210 publicação Jornal da Região

061-00000_05211 publicação Jornal da Região

061-00000_05212 publicação Jornal da Região

061-00000_05213 publicação Jornal da Região

061-00000_05214 publicação Jornal da Região

061-00000_05215 publicação Jornal da Região

061-00000_05216 publicação Jornal da Região

061-00000_05217 publicação Jornal da Região

061-00000_05218 publicação Jornal da Região

061-00000_05219 publicação Jornal da Região

061-00000_05220 publicação Jornal da Região

061-00000_05221 publicação Jornal da Região

061-00000_05222 publicação Jornal da Região

061-00000_05223 publicação Jornal da Região

061-00000_05224 publicação Jornal da Região

061-00000_05225 publicação Jornal da Região

061-00000_05226 publicação Jornal da Região

061-00000_05227 publicação Jornal da Região

061-00000_05228 publicação Jornal da Região

061-00000_05229 publicação Jornal da Região



061-00000_05230 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05231 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05232 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05233 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05234 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05235 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05236 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05237 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05238 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05239 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05240 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05241 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05242 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05243 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05244 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05245 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05246 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05247 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05248 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05249 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05250 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05251 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05252 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05253 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05254 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05255 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05256 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05257 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05258 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05259 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05260 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05261 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05262 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05263 publicação Jornal de Tupã



061-00000_05264 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05265 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05266 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05267 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05268 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05269 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05270 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05271 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05272 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05273 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05274 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05275 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05276 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05277 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05278 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05279 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05280 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05281 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05282 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05283 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05284 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05285 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05286 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05287 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05288 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05289 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05290 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05291 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05292 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05293 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05294 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05295 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05296 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05297 publicação Jornal de Tupã



061-00000_05298 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05299 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05300 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05301 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05302 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05303 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05304 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05305 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05306 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05307 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05308 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05309 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05310 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05311 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05312 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05313 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05314 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05315 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05316 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05317 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05318 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05319 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05320 publicação Jornal de Tupã

061-00000_05321 publicação Jornal da Região

061-00000_05322 publicação Jornal da Região

061-00000_05323 publicação Jornal da Região

061-00000_05324 publicação Jornal da Região

061-00000_05325 publicação Jornal da Região

061-00000_05326 publicação Jornal da Região

061-00000_05327 publicação Jornal da Região

061-00000_05328 publicação Jornal da Região

061-00000_05329 publicação Jornal da Região

061-00000_05330 publicação Jornal da Região

061-00000_05331 publicação Jornal da Região



061-00000_05332 publicação Jornal da Região

061-00000_05333 publicação Jornal da Região

061-00000_05334 publicação Jornal da Região

061-00000_05335 publicação Jornal da Região

061-00000_05336 publicação Jornal da Região

061-00000_05337 publicação Jornal da Região

061-00000_05338 publicação Jornal da Região

061-00000_05339 publicação Jornal da Região

061-00000_05340 publicação Jornal da Região

061-00000_05341 publicação Jornal da Região

061-00000_05342 publicação Jornal da Região

061-00000_05343 publicação Jornal da Região

061-00000_05344 publicação Jornal da Região

061-00000_05345 publicação Jornal da Região

061-00000_05346 publicação Jornal da Região

061-00000_05347 publicação Jornal da Região

061-00000_05348 publicação Jornal da Região

061-00000_05349 publicação Jornal da Região

061-00000_05350 publicação Jornal da Região

061-00000_05351 publicação Jornal da Região

061-00000_05352 publicação Jornal da Região

061-00000_05353 publicação Jornal da Região

061-00000_05354 publicação Jornal da Região

061-00000_05355 publicação Jornal da Região

061-00000_05356 publicação Jornal da Região

061-00000_05357 publicação Jornal da Região

061-00000_05358 publicação Jornal da Região

061-00000_05359 publicação Jornal da Região

061-00000_05360 publicação Jornal da Região

061-00000_05361 publicação Jornal da Região

061-00000_05362 publicação Jornal da Região

061-00000_05363 publicação Jornal da Região

061-00000_05364 publicação Jornal da Região

061-00000_05365 publicação Jornal da Região



061-00000_05366 publicação Jornal da Região

061-00000_05367 publicação Jornal da Região

061-00000_05368 publicação Jornal da Região

061-00000_05369 publicação Jornal da Região

061-00000_05370 publicação Jornal da Região

061-00000_05371 publicação Jornal da Região

061-00000_05372 publicação Jornal da Região

061-00000_05373 publicação Jornal da Região

061-00000_05374 publicação Jornal da Região

061-00000_05375 publicação Jornal da Região

061-00000_05376 publicação Jornal da Região

061-00000_05377 publicação Jornal da Região

061-00000_05378 publicação Jornal da Região

061-00000_05379 publicação Jornal da Região

061-00000_05380 publicação Jornal da Região

061-00000_05381 publicação Jornal da Região

061-00000_05382 publicação Jornal da Região

061-00000_05383 publicação Jornal da Região

061-00000_05384 publicação Jornal da Região

061-00000_05385 publicação Jornal da Região

061-00000_05386 publicação Jornal da Região

061-00000_05387 publicação Jornal da Região

061-00000_05388 publicação Jornal da Região

061-00000_05389 publicação Jornal da Região

061-00000_05390 publicação Jornal da Região

061-00000_05391 publicação Jornal da Região

061-00000_05392 publicação Jornal da Região

061-00000_05393 publicação Jornal da Região

061-00000_05394 publicação Jornal da Região

061-00000_05395 publicação Jornal da Região

061-00000_05396 publicação Jornal da Região

061-00000_05397 publicação Jornal da Região

061-00000_05398 publicação Jornal da Região

061-00000_05399 publicação Jornal da Região



061-00000_05400 publicação Jornal da Região

061-00000_05401 publicação Jornal da Região

061-00000_05402 publicação Jornal da Região

061-00000_05403 publicação Jornal da Região

061-00000_05404 publicação Jornal da Região

061-00000_05405 publicação Jornal da Região

061-00000_05406 publicação Jornal da Região

061-00000_05407 publicação Jornal da Região

061-00000_05408 publicação Jornal da Região

061-00000_05409 publicação Jornal da Região

061-00000_05410 publicação Jornal da Região

061-00000_05411 publicação Jornal da Região

061-00000_05412 publicação Jornal da Região

061-00000_05413 publicação Jornal da Região

061-00000_05414 publicação Jornal da Região

061-00000_05415 publicação Jornal da Região

061-00000_05416 publicação Jornal da Região

061-00000_05417 publicação Jornal da Região

061-00000_05418 publicação Jornal da Região

061-00000_05419 publicação Jornal da Região

061-00000_05420 publicação Jornal da Região

061-00000_05421 publicação Jornal da Região

061-00000_05422 publicação Jornal da Região

061-00000_05423 publicação Jornal da Região

061-00000_05424 publicação Jornal da Região

061-00000_05425 publicação Jornal da Região

061-00000_05426 publicação Jornal da Região

061-00000_05427 publicação Jornal da Região

061-00000_05428 publicação Jornal da Região

061-00000_05429 publicação Jornal da Região

061-00000_05430 publicação Jornal da Região

061-00000_05431 publicação Jornal da Região

061-00000_05432 publicação Jornal da Região

061-00000_05433 publicação Jornal da Região



061-00000_05434 publicação Jornal da Região

061-00000_05435 publicação Jornal da Região

061-00000_05436 publicação Jornal da Região

061-00000_05437 publicação Jornal da Região

061-00000_05438 publicação Jornal da Região

061-00000_05439 publicação Jornal da Região

061-00000_05440 publicação Jornal da Região

061-00000_05441 publicação Jornal da Região

061-00000_05442 publicação Jornal da Região

061-00000_05443 publicação Jornal da Região

061-00000_05444 publicação Jornal da Região

061-00000_05445 publicação Jornal da Região

061-00000_05446 publicação Jornal da Região

061-00000_05447 publicação Jornal da Região

061-00000_05448 publicação Jornal da Região

061-00000_05449 publicação Jornal da Região

061-00000_05450 publicação Jornal da Região

061-00000_05451 publicação Jornal da Região

061-00000_05452 publicação Jornal da Região

061-00000_05453 publicação Jornal da Região

061-00000_05454 publicação Jornal da Região

061-00000_05455 publicação Jornal da Região

061-00000_05456 publicação Jornal da Região

061-00000_05457 publicação Jornal da Região

061-00000_05458 publicação Jornal da Região

061-00000_05459 publicação Jornal da Região

061-00000_05460 publicação Jornal da Região

061-00000_05461 publicação Jornal da Região

061-00000_05462 publicação Jornal da Região

061-00000_05463 publicação Jornal da Região

061-00000_05464 publicação Jornal da Região

061-00000_05465 publicação Jornal da Região

061-00000_05466 publicação Jornal da Região

061-00000_05467 publicação Jornal da Região



061-00000_05468 publicação Jornal da Região

061-00000_05469 publicação Jornal da Região

061-00000_05470 publicação Jornal da Região

061-00000_05471 publicação Jornal da Região

061-00000_05472 publicação Jornal da Região

061-00000_05473 publicação Jornal da Região

061-00000_05474 publicação Jornal da Região

061-00000_05475 publicação Jornal da Região

061-00000_05476 publicação Jornal da Região

061-00000_05477 publicação Jornal da Região

061-00000_05478 publicação Jornal da Região

061-00000_05479 publicação Jornal da Região

061-00000_05480 publicação Jornal da Região

061-00000_05481 publicação Jornal da Região

061-00000_05482 publicação Jornal da Região

061-00000_05483 publicação Jornal da Região

061-00000_05484 publicação Jornal da Região

061-00000_05485 publicação Jornal da Região

061-00000_05486 publicação Jornal da Região

061-00000_05487 publicação Jornal da Região

061-00000_05488 publicação Jornal da Região

061-00000_05489 publicação Jornal da Região

061-00000_05490 publicação Jornal da Região

061-00000_05491 publicação Jornal da Região

061-00000_05492 publicação Jornal da Região

061-00000_05493 publicação Jornal da Região

061-00000_05494 publicação Jornal da Região

061-00000_05495 publicação Jornal da Região

061-00000_05496 publicação Jornal da Região

061-00000_05497 publicação Jornal da Região

061-00000_05498 publicação Jornal da Região

061-00000_05499 publicação Jornal da Região

061-00000_05500 publicação Jornal da Região

061-00000_05501 publicação Jornal da Região



061-00000_05502 publicação Jornal da Região

061-00000_05503 publicação Jornal da Região

061-00000_05504 publicação Jornal da Região

061-00000_05505 publicação Jornal da Região

061-00000_05506 publicação Jornal da Região

061-00000_05507 publicação Jornal da Região

061-00000_05508 publicação Jornal da Região

061-00000_05509 publicação Jornal da Região

061-00000_05510 publicação Jornal da Região

061-00000_05511 publicação Jornal da Região

061-00000_05512 publicação Jornal da Região

061-00000_05513 publicação Jornal da Região

061-00000_05514 publicação Jornal da Região

061-00000_05515 publicação Jornal da Região

061-00000_05516 publicação Jornal da Região

061-00000_05517 publicação Jornal da Região

061-00000_05518 publicação Jornal da Região

061-00000_05519 publicação Jornal da Região

061-00000_05520 publicação Jornal da Região

061-00000_05521 publicação Jornal da Região

061-00000_05522 publicação Jornal da Região

061-00000_05523 publicação Jornal da Região

061-00000_05524 publicação Jornal da Região

061-00000_05525 publicação Jornal da Região

061-00000_05526 publicação Jornal da Região

061-00000_05527 publicação Jornal da Região

061-00000_05528 publicação Jornal da Região

061-00000_05529 publicação Jornal da Região

061-00000_05530 publicação Jornal da Região

061-00000_05531 publicação Jornal da Região

061-00000_05532 publicação Jornal da Região

061-00000_05533 publicação Jornal da Região

061-00000_05534 publicação Jornal da Região

061-00000_05535 publicação Jornal da Região



061-00000_05536 publicação Jornal da Região

061-00000_05537 publicação Jornal da Região

061-00000_05538 publicação Jornal da Região

061-00000_05539 publicação Jornal da Região

061-00000_05540 publicação Jornal da Região

061-00000_05541 publicação Jornal da Região

061-00000_05542 publicação Jornal da Região

061-00000_05543 publicação Jornal da Região

061-00000_05544 publicação Jornal da Região

061-00000_05545 publicação Jornal da Região

061-00000_05546 publicação Jornal da Região

061-00000_05547 publicação Jornal da Região

061-00000_05548 publicação Jornal da Região

061-00000_05549 publicação Jornal da Região

061-00000_05550 publicação Jornal da Região

061-00000_05551 publicação Jornal da Região

061-00000_05552 publicação Jornal da Região

061-00000_05553 publicação Jornal da Região

061-00000_05554 publicação Jornal da Região

061-00000_05555 publicação Jornal da Região

061-00000_05556 publicação Jornal da Região

061-00000_05557 publicação Jornal da Região

061-00000_05558 publicação Jornal da Região

061-00000_05559 publicação Jornal da Região

061-00000_05560 publicação Jornal da Região

061-00000_05561 publicação Jornal da Região

061-00000_05562 publicação Jornal da Região

061-00000_05563 publicação Jornal da Região

061-00000_05564 publicação Jornal da Região

061-00000_05565 publicação Jornal da Região

061-00000_05566 publicação Jornal da Região

061-00000_05567 publicação Jornal da Região

061-00000_05568 publicação Jornal da Região

061-00000_05569 publicação Jornal da Região



061-00000_05570 publicação Jornal da Região

061-00000_05571 publicação Jornal da Região

061-00000_05572 publicação Jornal da Região

061-00000_05573 publicação Jornal da Região

061-00000_05575 publicação Jornal da Região

061-00000_05576 publicação Jornal da Região

061-00000_05577 publicação Jornal da Região

061-00000_05578 publicação Jornal da Região

061-00000_05579 publicação Jornal da Região

061-00000_05580 publicação Jornal da Região

061-00000_05581 publicação Jornal da Região

061-00000_05582 publicação Jornal da Região

061-00000_05583 publicação Jornal da Região

061-00000_05584 publicação Jornal da Região

061-00000_05585 publicação Jornal da Região

061-00000_05586 publicação Jornal da Região

061-00000_05587 publicação Jornal da Região

061-00000_05588 publicação Jornal da Região

061-00000_05589 publicação Jornal da Região

061-00000_05590 publicação Jornal da Região

061-00000_05591 publicação Jornal da Região

061-00000_05592 publicação Jornal da Região

061-00000_05593 publicação Jornal da Região

061-00000_05594 publicação Jornal da Região

061-00000_05595 publicação Jornal da Região

061-00000_05596 publicação Jornal da Região

061-00000_05597 publicação Jornal da Região

061-00000_05598 publicação Jornal da Região

061-00000_05599 publicação Jornal da Região

061-00000_05600 publicação Jornal da Região

061-00000_05601 publicação Jornal da Região

061-00000_05602 publicação Jornal da Região

061-00000_05603 publicação Jornal da Região

061-00000_05604 publicação Jornal da Região



061-00000_05605 publicação Jornal da Região

061-00000_05606 publicação Jornal da Região

061-00000_05607 publicação Jornal da Região

061-00000_05608 publicação Jornal da Região

061-00000_05609 publicação Jornal da Região

061-00000_05610 publicação Jornal da Região

061-00000_05611 publicação Jornal da Região

061-00000_05612 publicação Jornal da Região

061-00000_05613 publicação Jornal da Região

061-00000_05614 publicação Jornal da Região

061-00000_05615 publicação Jornal da Região

061-00000_05616 publicação Jornal da Região

061-00000_05617 publicação Jornal da Região

061-00000_05618 publicação Jornal da Região

061-00000_05619 publicação Jornal da Região

061-00000_05620 publicação Jornal da Região

061-00000_05621 publicação Jornal da Região

061-00000_05622 publicação Jornal da Região

061-00000_05623 publicação Jornal da Região

061-00000_05624 publicação Jornal da Região

061-00000_05625 publicação Jornal da Região

061-00000_05626 publicação Jornal da Região

061-00000_05627 publicação Jornal da Região

061-00000_05628 publicação Jornal da Região

061-00000_05629 publicação Jornal da Região

061-00000_05630 publicação Jornal da Região

061-00000_05631 publicação Jornal da Região

061-00000_05632 publicação Jornal da Região

061-00000_05633 publicação Jornal da Região

061-00000_05634 publicação Jornal da Região

061-00000_05635 publicação Jornal da Região

061-00000_05636 publicação Jornal da Região

061-00000_05637 publicação Jornal da Região

061-00000_05638 publicação Jornal da Região



061-00000_05639 publicação Jornal da Região

061-00000_05640 publicação Jornal da Região

061-00000_05641 publicação Jornal da Região

061-00000_05642 publicação Jornal da Região

061-00000_05643 publicação Jornal da Região

061-00000_05644 publicação Jornal da Região

061-00000_05645 publicação Jornal da Região

061-00000_05646 publicação Jornal da Região

061-00000_05647 publicação Jornal da Região

061-00000_05648 publicação Jornal da Região

061-00000_05649 publicação Jornal da Região

061-00000_05650 publicação Jornal da Região

061-00000_05651 publicação Jornal da Região

061-00000_05652 publicação Jornal da Região

061-00000_05653 publicação Jornal da Região

061-00000_05654 publicação Jornal da Região

061-00000_05655 publicação Jornal da Região

061-00000_05656 publicação Jornal da Região

061-00000_05657 publicação Jornal da Região

061-00000_05658 publicação Jornal da Região

061-00000_05659 publicação Jornal da Região

061-00000_05660 publicação Jornal da Região

061-00000_05661 publicação Jornal da Região

061-00000_05662 publicação Jornal da Região

061-00000_05663 publicação Jornal da Região

061-00000_05664 publicação Jornal da Região

061-00000_05665 publicação Jornal da Região

061-00000_05666 publicação Jornal da Região

061-00000_05667 publicação Jornal da Região

061-00000_05668 publicação Jornal da Região

061-00000_05669 publicação Jornal da Região

061-00000_05670 publicação Jornal da Região

061-00000_05671 publicação Jornal da Região

061-00000_05672 publicação Jornal da Região



061-00000_05673 publicação Jornal da Região

061-00000_05674 publicação Jornal da Região

061-00000_05675 publicação Jornal da Região

061-00000_05676 publicação Jornal da Região

061-00000_05677 publicação Jornal da Região

061-00000_05678 publicação Jornal da Região

061-00000_05679 publicação Jornal da Região

061-00000_05680 publicação Jornal da Região

061-00000_05681 publicação Jornal da Região

061-00000_05682 publicação Jornal da Região

061-00000_05683 publicação Jornal da Região

061-00000_05684 publicação Jornal da Região

061-00000_05685 publicação Jornal da Região

061-00000_05686 publicação Jornal da Região

061-00000_05687 publicação Jornal da Região

061-00000_05688 publicação Jornal da Região

061-00000_05689 publicação Jornal da Região

061-00000_05690 publicação Jornal da Região

061-00000_05691 publicação Jornal da Região

061-00000_05692 publicação Jornal da Região

061-00000_05693 publicação Jornal da Região

061-00000_05694 publicação Jornal da Região

061-00000_05695 publicação Jornal da Região

061-00000_05696 publicação Jornal da Região

061-00000_05697 publicação Jornal da Região

061-00000_05698 publicação Jornal da Região

061-00000_05699 publicação Jornal da Região

061-00000_05700 publicação Jornal da Região

061-00000_05701 publicação Jornal da Região

061-00000_05702 publicação Jornal da Região

061-00000_05703 publicação Jornal da Região

061-00000_05704 publicação Jornal da Região

061-00000_05705 publicação Jornal da Região

061-00000_05706 publicação Jornal da Região



061-00000_05707 publicação Jornal da Região

061-00000_05708 publicação Jornal da Região

061-00000_05709 publicação Jornal da Região

061-00000_05710 publicação Jornal da Região

061-00000_05711 publicação Jornal da Região

061-00000_05712 publicação Jornal da Região

061-00000_05713 publicação Jornal da Região

061-00000_05714 publicação Jornal da Região

061-00000_05715 publicação Jornal da Região

061-00000_05716 publicação Jornal da Região

061-00000_05717 publicação Jornal da Região

061-00000_05718 publicação Jornal da Região

061-00000_05719 publicação Jornal da Região

061-00000_05720 publicação Jornal da Região

061-00000_05721 publicação Jornal da Região

061-00000_05722 publicação Jornal da Região

061-00000_05723 publicação Jornal da Região

061-00000_05724 publicação Jornal da Região

061-00000_05725 publicação Jornal da Região

061-00000_05726 publicação Jornal da Região

061-00000_05727 publicação Jornal da Região

061-00000_05728 publicação Jornal da Região

061-00000_05729 publicação Jornal da Região

061-00000_05730 publicação Jornal da Região

061-00000_05731 publicação Jornal da Região

061-00000_05732 publicação Jornal da Região

061-00000_05733 publicação Jornal da Região

061-00000_05734 publicação Jornal da Região

061-00000_05735 publicação Jornal da Região

061-00000_05736 publicação Jornal da Região

061-00000_05737 publicação Jornal da Região

061-00000_05738 publicação Jornal da Região

061-00000_05739 publicação Jornal da Região

061-00000_05740 publicação Jornal da Região



061-00000_05741 publicação Jornal da Região

061-00000_05742 publicação Jornal da Região

061-00000_05743 publicação Jornal da Região

061-00000_05744 publicação Jornal da Região

061-00000_05745 publicação Jornal da Região

061-00000_05746 publicação Jornal da Região

061-00000_05747 publicação Jornal da Região

061-00000_05748 publicação Jornal da Região

061-00000_05749 publicação Jornal da Região

061-00000_05750 publicação Jornal da Região

061-00000_05751 publicação Jornal da Região

061-00000_05752 publicação Jornal da Região

061-00000_05753 publicação Jornal da Região

061-00000_05754 publicação Jornal da Região

061-00000_05755 publicação Jornal da Região

061-00000_05756 publicação Jornal da Região

061-00000_05757 publicação Jornal da Região

061-00000_05758 publicação Jornal da Região

061-00000_05759 publicação Jornal da Região

061-00000_05760 publicação Jornal da Região

061-00000_05761 publicação Jornal da Região

061-00000_05762 publicação Jornal da Região

061-00000_05763 publicação Jornal da Região

061-00000_05764 publicação Jornal da Região

061-00000_05765 publicação Jornal da Região

061-00000_05766 publicação Jornal da Região

061-00000_05767 publicação Jornal da Região

061-00000_05768 publicação Jornal da Região

061-00000_05769 publicação Jornal da Região

061-00000_05770 publicação Jornal da Região

061-00000_05771 publicação Jornal da Região

061-00000_05772 publicação Jornal da Região

061-00000_05773 publicação Jornal da Região

061-00000_05774 publicação Jornal da Região



061-00000_05775 publicação Jornal da Região

061-00000_05776 publicação Jornal da Região

061-00000_05777 publicação Jornal da Região

061-00000_05778 publicação Jornal da Região

061-00000_05779 publicação Jornal da Região

061-00000_05780 publicação Jornal da Região

061-00000_05781 publicação Jornal da Região

061-00000_05782 publicação Jornal da Região

061-00000_05783 publicação Jornal da Região

061-00000_05784 publicação Jornal da Região

061-00000_05785 publicação Jornal da Região

061-00000_05786 publicação Jornal da Região

061-00000_05787 publicação Jornal da Região

061-00000_05788 publicação Jornal da Região

061-00000_05789 publicação Jornal da Região

061-00000_05790 publicação Jornal da Região

061-00000_05791 publicação Jornal da Região

061-00000_05792 publicação Jornal da Região

061-00000_05793 publicação Jornal da Região

061-00000_05794 publicação Jornal da Região

061-00000_05795 publicação Jornal da Região

061-00000_05796 publicação Jornal da Região

061-00000_05797 publicação Jornal da Região

061-00000_05798 publicação Jornal da Região

061-00000_05799 publicação Jornal da Região

061-00000_05800 publicação Jornal da Região

061-00000_05801 publicação Jornal da Região

061-00000_05802 publicação Jornal da Região

061-00000_05803 publicação Jornal da Região

061-00000_05804 publicação Jornal da Região

061-00000_05805 publicação Jornal da Região

061-00000_05806 publicação Jornal da Região

061-00000_05807 publicação Jornal da Região

061-00000_05808 publicação Jornal da Região



061-00000_05809 publicação Jornal da Região

061-00000_05810 publicação Jornal da Região

061-00000_05811 publicação Jornal da Região

061-00000_05812 publicação Jornal da Região

061-00000_05813 publicação Jornal da Região

061-00000_05814 publicação Jornal da Região

061-00000_05815 publicação Jornal da Região

061-00000_05816 publicação Jornal da Região

061-00000_05817 publicação Jornal da Região

061-00000_05818 publicação Jornal da Região

061-00000_05819 publicação Jornal da Região

061-00000_05820 publicação Jornal da Região

061-00000_05821 publicação Jornal da Região

061-00000_05822 publicação Jornal da Região

061-00000_05823 publicação Jornal da Região

061-00000_05824 publicação Jornal da Região

061-00000_05825 publicação Jornal da Região

061-00000_05826 publicação Jornal da Região

061-00000_05827 publicação Jornal da Região

061-00000_05828 publicação Jornal da Região

061-00000_05829 publicação Jornal da Região

061-00000_05830 publicação Jornal da Região

061-00000_05831 publicação Jornal da Região

061-00000_05832 publicação Jornal da Região

061-00000_05833 publicação Jornal da Região

061-00000_05834 publicação Jornal da Região

061-00000_05835 publicação Jornal da Região

061-00000_05836 publicação Jornal da Região

061-00000_05837 publicação Jornal da Região

061-00000_05838 publicação Jornal da Região

061-00000_05839 publicação Jornal da Região

061-00000_05840 publicação Jornal da Região

061-00000_05841 publicação Jornal da Região

061-00000_05842 publicação Jornal da Região



061-00000_05843 publicação Jornal da Região

061-00000_05844 publicação Jornal da Região

061-00000_05845 publicação Jornal da Região

061-00000_05846 publicação Jornal da Região

061-00000_05847 publicação Jornal da Região

061-00000_05848 publicação Jornal da Região

061-00000_05849 publicação Jornal da Região

061-00000_05850 publicação Jornal da Região

061-00000_05851 publicação Jornal da Região

061-00000_05852 publicação Jornal da Região

061-00000_05853 publicação Jornal da Região

061-00000_05854 publicação Jornal da Região

061-00000_05855 publicação Jornal da Região

061-00000_05856 publicação Jornal da Região

061-00000_05857 publicação Jornal da Região

061-00000_05858 publicação Jornal da Região

061-00000_05859 publicação Jornal da Região

061-00000_05860 publicação Jornal da Região

061-00000_05861 publicação Jornal da Região

061-00000_05862 publicação Jornal da Região

061-00000_05863 publicação Jornal da Região

061-00000_05864 publicação Jornal da Região

061-00000_05865 publicação Jornal da Região

061-00000_05866 publicação Jornal da Região

061-00000_05867 publicação Jornal da Região

061-00000_05868 publicação Jornal da Região

061-00000_05869 publicação Jornal da Região

061-00000_05870 publicação Jornal da Região

061-00000_05871 publicação Jornal da Região

061-00000_05872 publicação Jornal da Região

061-00000_05873 publicação Jornal da Região

061-00000_05874 publicação Jornal da Região

061-00000_05875 publicação Jornal da Região

061-00000_05876 publicação Jornal da Região



061-00000_05877 publicação Jornal da Região

061-00000_05878 publicação Jornal da Região

061-00000_05879 publicação Jornal da Região

061-00000_05880 publicação Jornal da Região

061-00000_05881 publicação Jornal da Região

061-00000_05882 publicação Jornal da Região

061-00000_05883 publicação Jornal da Região

061-00000_05884 publicação Jornal da Região

061-00000_05885 publicação Jornal da Região

061-00000_05886 publicação Jornal da Região

061-00000_05887 publicação Jornal da Região

061-00000_05888 publicação Jornal da Região

061-00000_05889 publicação Jornal da Região

061-00000_05890 publicação Jornal da Região

061-00000_05891 publicação Jornal da Região

061-00000_05892 publicação Jornal da Região

061-00000_05893 publicação Jornal da Região

061-00000_05894 publicação Jornal da Região

061-00000_05895 publicação Jornal da Região

061-00000_05896 publicação Jornal da Região

061-00000_05897 publicação Jornal da Região

061-00000_05898 publicação Jornal da Região

061-00000_05899 publicação Jornal da Região

061-00000_05900 publicação Jornal da Região

061-00000_05901 publicação Jornal da Região

061-00000_05902 publicação Jornal da Região

061-00000_05903 publicação Jornal da Região

061-00000_05904 publicação Jornal da Região

061-00000_05905 publicação Jornal da Região

061-00000_05906 publicação Jornal da Região

061-00000_05907 publicação Jornal da Região

061-00000_05908 publicação Jornal da Região

061-00000_05909 publicação Jornal da Região

061-00000_05910 publicação Jornal da Região



061-00000_05911 publicação Jornal da Região

061-00000_05912 publicação Jornal da Região

061-00000_05913 publicação Jornal da Região

061-00000_05914 publicação Jornal da Região

061-00000_05915 publicação Jornal da Região

061-00000_05916 publicação Jornal da Região

061-00000_05917 publicação Jornal da Região

061-00000_05918 publicação Jornal da Região

061-00000_05919 publicação Jornal da Região

061-00000_05920 publicação Jornal da Região

061-00000_05921 publicação Jornal da Região

061-00000_05922 publicação Jornal da Região

061-00000_05923 publicação Jornal da Região

061-00000_05924 publicação Jornal da Região

061-00000_05925 publicação Jornal da Região

061-00000_05926 publicação Jornal da Região

061-00000_05927 publicação Jornal da Região

061-00000_05928 publicação Jornal da Região

061-00000_05929 publicação Jornal da Região

061-00000_05930 publicação Jornal da Região

061-00000_05931 publicação Jornal da Região

061-00000_05932 publicação Jornal da Região

061-00000_05933 publicação Jornal da Região

061-00000_05934 publicação Jornal da Região

061-00000_05935 publicação Jornal da Região

061-00000_05936 publicação Jornal da Região

061-00000_05937 publicação Jornal da Região

061-00000_05938 publicação Jornal da Região

061-00000_05939 publicação Jornal da Região

061-00000_05940 publicação Jornal da Região

061-00000_05941 publicação Jornal da Região

061-00000_05942 publicação Jornal da Região

061-00000_05943 publicação Jornal da Região

061-00000_05944 publicação Jornal da Região



061-00000_05945 publicação Jornal da Região

061-00000_05946 publicação Jornal da Região

061-00000_05947 publicação Jornal da Região

061-00000_05948 publicação Jornal da Região

061-00000_05949 publicação Jornal da Região

061-00000_05950 publicação Jornal da Região

061-00000_05951 publicação Jornal da Região

061-00000_05952 publicação Jornal da Região

061-00000_05953 publicação Jornal da Região

061-00000_05954 publicação Jornal da Região

061-00000_05955 publicação Jornal da Região

061-00000_05956 publicação Jornal da Região

061-00000_05957 publicação Jornal da Região

061-00000_05958 publicação Jornal da Região

061-00000_05959 publicação Jornal da Região

061-00000_05960 publicação Jornal da Região

061-00000_05961 publicação Jornal da Região

061-00000_05962 publicação Jornal da Região

061-00000_05963 publicação Jornal da Região

061-00000_05964 publicação Jornal da Região

061-00000_05965 publicação Jornal da Região

061-00000_05966 publicação Jornal da Região

061-00000_05967 publicação Jornal da Região

061-00000_05968 publicação Jornal da Região

061-00000_05969 publicação Jornal da Região

061-00000_05970 publicação Jornal da Região

061-00000_05971 publicação Jornal da Região

061-00000_05972 publicação Jornal da Região

061-00000_05973 publicação Jornal da Região

061-00000_05974 publicação Jornal da Região

061-00000_05975 publicação Jornal da Região

061-00000_05976 publicação Jornal da Região

061-00000_05977 publicação Jornal da Região

061-00000_05978 publicação Jornal da Região



061-00000_05979 publicação Jornal da Região

061-00000_05980 publicação Jornal da Região

061-00000_05981 publicação Jornal da Região

061-00000_05982 publicação Jornal da Região

061-00000_05983 publicação Jornal da Região

061-00000_05984 publicação Jornal da Região

061-00000_05985 publicação Jornal da Região

061-00000_05986 publicação Jornal da Região

061-00000_05987 publicação Jornal da Região

061-00000_05988 publicação Jornal da Região

061-00000_05989 publicação Jornal da Região

061-00000_05990 publicação Jornal da Região

061-00000_05991 publicação Jornal da Região

061-00000_05992 publicação Jornal da Região

061-00000_05993 publicação Jornal da Região

061-00000_05994 publicação Jornal da Região

061-00000_05995 publicação Jornal da Região

061-00000_05996 publicação Jornal da Região

061-00000_05997 publicação Jornal da Região

061-00000_05998 publicação Jornal da Região

061-00000_05999 publicação Jornal da Região

061-00000_06000 publicação Jornal da Região

061-00000_06001 publicação Jornal da Região

061-00000_06002 publicação Jornal da Região

061-00000_06003 publicação Jornal da Região

061-00000_06004 publicação Jornal da Região

061-00000_06005 publicação Jornal da Região

061-00000_06006 publicação Jornal da Região

061-00000_06007 publicação Jornal da Região

061-00000_06008 publicação Jornal da Região

061-00000_06009 publicação Jornal da Região

061-00000_06010 publicação Jornal da Região

061-00000_06011 publicação Jornal da Região

061-00000_06012 publicação Jornal da Região



061-00000_06013 publicação Jornal da Região

061-00000_06014 publicação Jornal da Região

061-00000_06015 publicação Jornal da Região

061-00000_06016 publicação Jornal da Região

061-00000_06017 publicação Jornal da Região

061-00000_06018 publicação Jornal da Região

061-00000_06019 publicação Jornal da Região

061-00000_06020 publicação Jornal da Região

061-00000_06021 publicação Jornal da Região

061-00000_06022 publicação Jornal da Região

061-00000_06023 publicação Jornal da Região

061-00000_06024 publicação Jornal da Região

061-00000_06025 publicação Jornal da Região

061-00000_06026 publicação Jornal da Região

061-00000_06027 publicação Jornal da Região

061-00000_06028 publicação Jornal da Região

061-00000_06029 publicação Jornal da Região

061-00000_06030 publicação Jornal da Região

061-00000_06031 publicação Jornal da Região

061-00000_06032 publicação Jornal da Região

061-00000_06033 publicação Jornal da Região

061-00000_06034 publicação Jornal da Região

061-00000_06035 publicação Jornal da Região

061-00000_06036 publicação Jornal da Região

061-00000_06037 publicação Jornal da Região

061-00000_06038 publicação Jornal da Região

061-00000_06039 publicação Jornal da Região

061-00000_06040 publicação Jornal da Região

061-00000_06041 publicação Jornal da Região

061-00000_06042 publicação Jornal da Região

061-00000_06043 publicação Jornal da Região

061-00000_06044 publicação Jornal da Região

061-00000_06045 publicação Jornal da Região

061-00000_06046 publicação Jornal da Região



061-00000_06047 publicação Jornal da Região

061-00000_06048 publicação Jornal da Região

061-00000_06049 publicação Jornal da Região

061-00000_06050 publicação Jornal da Região

061-00000_06051 publicação Jornal da Região

061-00000_06052 publicação Jornal da Região

061-00000_06053 publicação Jornal da Região

061-00000_06054 publicação Jornal da Região

061-00000_06055 publicação Jornal da Região

061-00000_06056 publicação Jornal da Região

061-00000_06057 publicação Jornal da Região

061-00000_06058 publicação Jornal da Região

061-00000_06059 publicação Jornal da Região

061-00000_06060 publicação Jornal da Região

061-00000_06061 publicação Jornal da Região

061-00000_06062 publicação Jornal da Região

061-00000_06063 publicação Jornal da Região

061-00000_06064 publicação Jornal da Região

061-00000_06065 publicação Jornal da Região

061-00000_06066 publicação Jornal da Região

061-00000_06067 publicação Jornal da Região

061-00000_06068 publicação Jornal da Região

061-00000_06069 publicação Jornal da Região

061-00000_06070 publicação Jornal da Região

061-00000_06071 publicação Jornal da Região

061-00000_06072 publicação Jornal da Região

061-00000_06073 publicação Jornal da Região

061-00000_06074 publicação Jornal da Região

061-00000_06075 publicação Jornal da Região

061-00000_06076 publicação Jornal da Região

061-00000_06077 publicação Jornal da Região

061-00000_06078 publicação Jornal da Região

061-00000_06079 publicação Jornal da Região

061-00000_06080 publicação Jornal da Região



061-00000_06081 publicação Jornal da Região

061-00000_06082 publicação Jornal da Região

061-00000_06083 publicação Jornal da Região

061-00000_06084 publicação Jornal da Região

061-00000_06085 publicação Jornal da Região

061-00000_06086 publicação Jornal da Região

061-00000_06087 publicação Jornal da Região

061-00000_06088 publicação Jornal da Região

061-00000_06089 publicação Jornal da Região

061-00000_06090 publicação Jornal da Região

061-00000_06091 publicação Jornal da Região

061-00000_06092 publicação Jornal da Região

061-00000_06093 publicação Jornal da Região

061-00000_06094 publicação Jornal da Região

061-00000_06095 publicação Jornal da Região

061-00000_06096 publicação Jornal da Região

061-00000_06097 publicação Jornal da Região

061-00000_06098 publicação Jornal da Região

061-00000_06099 publicação Jornal da Região

061-00000_06100 publicação Jornal da Região

061-00000_06101 publicação Jornal da Região

061-00000_06102 publicação Jornal da Região

061-00000_06103 publicação Jornal da Região

061-00000_06104 publicação Jornal da Região

061-00000_06105 publicação Jornal da Região

061-00000_06106 publicação Jornal da Região

061-00000_06107 publicação Jornal da Região

061-00000_06108 publicação Jornal da Região

061-00000_06109 publicação Jornal da Região

061-00000_06110 publicação Jornal da Região

061-00000_06111 publicação Jornal da Região

061-00000_06112 publicação Jornal da Região

061-00000_06113 publicação Jornal da Região

061-00000_06114 publicação Jornal da Região



061-00000_06115 publicação Jornal da Região

061-00000_06116 publicação Jornal da Região

061-00000_06117 publicação Jornal da Região

061-00000_06118 publicação Jornal da Região

061-00000_06119 publicação Jornal da Região

061-00000_06120 publicação Jornal da Região

061-00000_06121 publicação Jornal da Região

061-00000_06122 publicação Jornal da Região

061-00000_06123 publicação Jornal da Região

061-00000_06124 publicação Jornal da Região

061-00000_06125 publicação Jornal da Região

061-00000_06126 publicação Jornal da Região

061-00000_06127 publicação Jornal da Região

061-00000_06128 publicação Jornal da Região

061-00000_06129 publicação Jornal da Região

061-00000_06130 publicação Jornal da Região

061-00000_06131 publicação Jornal da Região

061-00000_06132 publicação Jornal da Região

061-00000_06133 publicação Jornal da Região

061-00000_06134 publicação Jornal da Região

061-00000_06135 publicação Jornal da Região

061-00000_06136 publicação Jornal da Região

061-00000_06137 publicação Jornal da Região

061-00000_06138 publicação Jornal da Região

061-00000_06139 publicação Jornal da Região

061-00000_06140 publicação Jornal da Região

061-00000_06141 publicação Jornal da Região

061-00000_06142 publicação Jornal da Região

061-00000_06143 publicação Jornal da Região

061-00000_06144 publicação Jornal da Região

061-00000_06145 publicação Jornal da Região

061-00000_06146 publicação Jornal da Região

061-00000_06147 publicação Jornal da Região

061-00000_06148 publicação Jornal da Região



061-00000_06149 publicação Jornal da Região

061-00000_06150 publicação Jornal da Região

061-00000_06151 publicação Jornal da Região

061-00000_06152 publicação Jornal da Região

061-00000_06153 publicação Jornal da Região

061-00000_06154 publicação Jornal da Região

061-00000_06155 publicação Jornal da Região

061-00000_06156 publicação Jornal da Região

061-00000_06157 publicação Jornal da Região

061-00000_06158 publicação Jornal da Região

061-00000_06159 publicação Jornal da Região

061-00000_06160 publicação Jornal da Região

061-00000_06161 publicação Jornal da Região

061-00000_06162 publicação Jornal da Região

061-00000_06163 publicação Jornal da Região

061-00000_06164 publicação Jornal da Região

061-00000_06165 publicação Jornal da Região

061-00000_06166 publicação Jornal da Região

061-00000_06167 publicação Jornal da Região

061-00000_06168 publicação Jornal da Região

061-00000_06169 publicação Jornal da Região

061-00000_06170 publicação Jornal da Região

061-00000_06171 publicação Jornal da Região

061-00000_06172 publicação Jornal da Região

061-00000_06173 publicação Jornal da Região

061-00000_06174 publicação Jornal da Região

061-00000_06175 publicação Jornal da Região

061-00000_06176 publicação Jornal da Região

061-00000_06177 publicação Jornal da Região

061-00000_06178 publicação Jornal da Região

061-00000_06179 publicação Jornal da Região

061-00000_06180 publicação Jornal da Região

061-00000_06181 publicação Jornal da Região

061-00000_06182 publicação Jornal da Região



061-00000_06183 publicação Jornal da Região

061-00000_06184 publicação Jornal da Região

061-00000_06185 publicação Jornal da Região

061-00000_06186 publicação Jornal da Região

061-00000_06187 publicação Jornal da Região

061-00000_06188 publicação Jornal da Região

061-00000_06189 publicação Jornal da Região

061-00000_06190 publicação Jornal da Região

061-00000_06191 publicação Jornal da Região

061-00000_06192 publicação Jornal da Região

061-00000_06193 publicação Jornal da Região

061-00000_06194 publicação Jornal da Região

061-00000_06195 publicação Jornal da Região

061-00000_06196 publicação Jornal da Região

061-00000_06197 publicação Jornal da Região

061-00000_06198 publicação Jornal da Região

061-00000_06199 publicação Jornal da Região

061-00000_06200 publicação Jornal da Região

061-00000_06201 publicação Jornal da Região

061-00000_06202 publicação Jornal da Região

061-00000_06203 publicação Jornal da Região

061-00000_06204 publicação Jornal da Região

061-00000_06205 publicação Jornal da Região

061-00000_06206 publicação Jornal da Região

061-00000_06207 publicação Jornal da Região

061-00000_06208 publicação Jornal da Região

061-00000_06209 publicação Jornal da Região

061-00000_06210 publicação Jornal da Região

061-00000_06211 publicação Jornal da Região

061-00000_06212 publicação Jornal da Região

061-00000_06213 publicação Jornal da Região

061-00000_06214 publicação Jornal da Região

061-00000_06215 publicação Jornal da Região

061-00000_06216 publicação Jornal da Região



061-00000_06217 publicação Jornal da Região

061-00000_06218 publicação Jornal da Região

061-00000_06219 publicação Jornal da Região

061-00000_06220 publicação Jornal da Região

061-00000_06221 publicação Jornal da Região

061-00000_06222 publicação Jornal da Região

061-00000_06223 publicação Jornal da Região

061-00000_06224 publicação Jornal da Região

061-00000_06225 publicação Jornal da Região

061-00000_06226 publicação Jornal da Região

061-00000_06227 publicação Jornal da Região

061-00000_06228 publicação Jornal da Região

061-00000_06229 publicação Jornal da Região

061-00000_06230 publicação Jornal da Região

061-00000_06231 publicação Jornal da Região

061-00000_06232 publicação Jornal da Região

061-00000_06233 publicação Jornal da Região

061-00000_06234 publicação Jornal da Região

061-00000_06235 publicação Jornal da Região

061-00000_06236 publicação Jornal da Região

061-00000_06237 publicação Jornal da Região

061-00000_06238 publicação Jornal da Região

061-00000_06239 publicação Jornal da Região

061-00000_06240 publicação Jornal da Região

061-00000_06241 publicação Jornal da Região

061-00000_06242 publicação Jornal da Região

061-00000_06243 publicação Jornal da Região

061-00000_06244 publicação Jornal da Região

061-00000_06245 publicação Jornal da Região

061-00000_06246 publicação Jornal da Região

061-00000_06247 publicação Jornal da Região

061-00000_06248 publicação Jornal da Região

061-00000_06249 publicação Jornal da Região

061-00000_06250 publicação Jornal da Região



061-00000_06251 publicação Jornal da Região

061-00000_06252 publicação Jornal da Região

061-00000_06253 publicação Jornal da Região

061-00000_06254 publicação Jornal da Região

061-00000_06255 publicação Jornal da Região

061-00000_06256 publicação Jornal da Região

061-00000_06257 publicação Jornal da Região

061-00000_06258 publicação Jornal da Região

061-00000_06259 publicação Jornal da Região

061-00000_06260 publicação Jornal da Região

061-00000_06261 publicação Jornal da Região

061-00000_06262 publicação Jornal da Região

061-00000_06263 publicação Jornal da Região

061-00000_06264 publicação Jornal da Região

061-00000_06265 publicação Jornal da Região

061-00000_06266 publicação Jornal da Região

061-00000_06267 publicação Jornal da Região

061-00000_06268 publicação Jornal da Região

061-00000_06269 publicação Jornal da Região

061-00000_06270 publicação Jornal da Região

061-00000_06271 publicação Jornal da Região

061-00000_06272 publicação Jornal da Região

061-00000_06273 publicação Jornal da Região

061-00000_06274 publicação Jornal da Região

061-00000_06275 publicação Jornal da Região

061-00000_06276 publicação Jornal da Região

061-00000_06277 publicação Jornal da Região

061-00000_06278 publicação Jornal da Região

061-00000_06279 publicação Jornal da Região

061-00000_06280 publicação Jornal da Região

061-00000_06281 publicação Jornal da Região

061-00000_06282 publicação Jornal da Região

061-00000_06283 publicação Jornal da Região

061-00000_06284 publicação Jornal da Região



061-00000_06285 publicação Jornal da Região

061-00000_06286 publicação Jornal da Região

061-00000_06287 publicação Jornal da Região

061-00000_06288 publicação Jornal da Região

061-00000_06289 publicação Jornal da Região

061-00000_06290 publicação Jornal da Região

061-00000_06291 publicação Jornal da Região

061-00000_06292 publicação Jornal da Região

061-00000_06293 publicação Jornal da Região

061-00000_06294 publicação Jornal da Região

061-00000_06295 publicação Jornal da Região

061-00000_06296 publicação Jornal da Região

061-00000_06297 publicação Jornal da Região

061-00000_06298 publicação Jornal da Região

061-00000_06299 publicação Jornal da Região

061-00000_06300 publicação Jornal da Região

061-00000_06301 publicação Jornal da Região

061-00000_06302 publicação Jornal da Região

061-00000_06303 publicação Jornal da Região

061-00000_06304 publicação Jornal da Região

061-00000_06305 publicação Jornal da Região

061-00000_06306 publicação Jornal da Região

061-00000_06307 publicação Jornal da Região

061-00000_06308 publicação Jornal da Região

061-00000_06309 publicação Jornal da Região

061-00000_06310 publicação Jornal da Região

061-00000_06311 publicação Jornal da Região

061-00000_06312 publicação Jornal da Região

061-00000_06313 publicação Jornal da Região

061-00000_06314 publicação Jornal da Região

061-00000_06315 publicação Jornal da Região

061-00000_06316 publicação Jornal da Região

061-00000_06317 publicação Jornal da Região

061-00000_06318 publicação Jornal da Região



061-00000_06319 publicação Jornal da Região

061-00000_06320 publicação Jornal da Região

061-00000_06321 publicação Jornal da Região

061-00000_06322 publicação Jornal da Região

061-00000_06323 publicação Jornal da Região

061-00000_06324 publicação Jornal da Região

061-00000_06325 publicação Jornal da Região

061-00000_06326 publicação Jornal da Região

061-00000_06327 publicação Jornal da Região

061-00000_06328 publicação Jornal da Região

061-00000_06329 publicação Jornal da Região

061-00000_06330 publicação Jornal da Região

061-00000_06331 publicação Jornal da Região

061-00000_06332 publicação Jornal da Região

061-00000_06333 publicação Jornal da Região

061-00000_06334 publicação Jornal da Região

061-00000_06335 publicação Jornal da Região

061-00000_06336 publicação Jornal da Região

061-00000_06337 publicação Jornal da Região

061-00000_06338 publicação Jornal da Região

061-00000_06339 publicação Jornal da Região

061-00000_06340 publicação Jornal da Região

061-00000_06341 publicação Jornal da Região

061-00000_06342 publicação Jornal da Região

061-00000_06343 publicação Jornal da Região

061-00000_06344 publicação Jornal da Região

061-00000_06345 publicação Jornal da Região

061-00000_06346 publicação Jornal da Região

061-00000_06347 publicação Jornal da Região

061-00000_06348 publicação Jornal da Região

061-00000_06349 publicação Jornal da Região

061-00000_06350 publicação Jornal da Região

061-00000_06351 publicação Jornal da Região

061-00000_06352 publicação Jornal da Região



061-00000_06353 publicação Jornal da Região

061-00000_06354 publicação Jornal da Região

061-00000_06355 publicação Jornal da Região

061-00000_06356 publicação Jornal da Região

061-00000_06357 publicação Jornal da Região

061-00000_06358 publicação Jornal da Região

061-00000_06359 publicação Jornal da Região

061-00000_06360 publicação Jornal da Região

061-00000_06361 publicação Jornal da Região

061-00000_06362 publicação Jornal da Região

061-00000_06363 publicação Jornal da Região

061-00000_06364 publicação Jornal da Região

061-00000_06365 publicação Jornal da Região

061-00000_06366 publicação Jornal da Região

061-00000_06367 publicação Jornal da Região

061-00000_06368 publicação Jornal da Região

061-00000_06369 publicação Jornal da Região

061-00000_06370 publicação Jornal da Região

061-00000_06371 publicação Jornal da Região

061-00000_06372 publicação Jornal da Região

061-00000_06373 publicação Jornal da Região

061-00000_06374 publicação Jornal da Região

061-00000_06375 publicação Jornal da Região

061-00000_06376 publicação Jornal da Região

061-00000_06377 publicação Jornal da Região

061-00000_06378 publicação Jornal da Região

061-00000_06379 publicação Jornal da Região

061-00000_06380 publicação Jornal da Região

061-00000_06381 publicação Jornal da Região

061-00000_06382 publicação Jornal da Região

061-00000_06383 publicação Jornal da Região

061-00000_06384 publicação Jornal da Região

061-00000_06385 publicação Jornal da Região

061-00000_06386 publicação Jornal da Região



061-00000_06387 publicação Jornal da Região

061-00000_06388 publicação Jornal da Região

061-00000_06389 publicação Jornal da Região

061-00000_06390 publicação Jornal da Região

061-00000_06391 publicação Jornal da Região

061-00000_06392 publicação Jornal da Região

061-00000_06393 publicação Jornal da Região

061-00000_06394 publicação Jornal da Região

061-00000_06395 publicação Jornal da Região

061-00000_06396 publicação Jornal da Região

061-00000_06397 publicação Jornal da Região

061-00000_06398 publicação Jornal da Região

061-00000_06399 publicação Jornal da Região

061-00000_06400 publicação Jornal da Região

061-00000_06401 publicação Jornal da Região

061-00000_06402 publicação Jornal da Região

061-00000_06403 publicação Jornal da Região

061-00000_06404 publicação Jornal da Região

061-00000_06405 publicação Jornal da Região

061-00000_06406 publicação Jornal da Região

061-00000_06407 publicação Jornal da Região

061-00000_06408 publicação Jornal da Região

061-00000_06409 publicação Jornal da Região

061-00000_06410 publicação Jornal da Região

061-00000_06411 publicação Jornal da Região

061-00000_06412 publicação Jornal da Região

061-00000_06413 publicação Jornal da Região

061-00000_06414 publicação Jornal da Região

061-00000_06415 publicação Jornal da Região

061-00000_06416 publicação Jornal da Região

061-00000_06417 publicação Jornal da Região

061-00000_06418 publicação Jornal da Região

061-00000_06419 publicação Jornal da Região

061-00000_06420 publicação Jornal da Região



061-00000_06421 publicação Jornal da Região

061-00000_06422 publicação Jornal da Região

061-00000_06423 publicação Jornal da Região

061-00000_06424 publicação Jornal da Região

061-00000_06425 publicação Jornal da Região

061-00000_06426 publicação Jornal da Região

061-00000_06427 publicação Jornal da Região

061-00000_06428 publicação Jornal da Região

061-00000_06429 publicação Jornal da Região

061-00000_06430 publicação Jornal da Região

061-00000_06431 publicação Jornal da Região

061-00000_06432 publicação Jornal da Região

061-00000_06433 publicação Jornal da Região

061-00000_06434 publicação Jornal da Região

061-00000_06435 publicação Jornal da Região

061-00000_06436 publicação Jornal da Região

061-00000_06437 publicação Jornal Diário

061-00000_06438 publicação Jornal Diário

061-00000_06439 publicação Jornal Diário

061-00000_06440 publicação Jornal Diário

061-00000_06441 publicação Jornal Diário

061-00000_06442 publicação Jornal Diário

061-00000_06443 publicação Jornal Diário

061-00000_06444 publicação Jornal Diário

061-00000_06445 publicação Jornal Diário

061-00000_06446 publicação Jornal Diário

061-00000_06447 publicação Jornal Diário

061-00000_06448 publicação Jornal Diário

061-00000_06449 publicação Jornal Diário

061-00000_06450 publicação Jornal Diário

061-00000_06451 publicação Jornal Diário

061-00000_06452 publicação Jornal Diário

061-00000_06453 publicação Jornal Diário

061-00000_06454 publicação Jornal Diário



061-00000_06455 publicação Jornal Diário

061-00000_06456 publicação Jornal Diário

061-00000_06457 publicação Jornal Diário

061-00000_06458 publicação Jornal Diário

061-00000_06459 publicação Jornal Diário

061-00000_06460 publicação Jornal Diário

061-00000_06461 publicação Jornal Diário

061-00000_06462 publicação Jornal Diário

061-00000_06463 publicação Jornal Diário

061-00000_06464 publicação Jornal Diário

061-00000_06465 publicação Jornal Diário

061-00000_06466 publicação Jornal Diário

061-00000_06467 publicação Jornal Diário

061-00000_06468 publicação Jornal Diário

061-00000_06469 publicação Jornal Diário

061-00000_06470 publicação Jornal Diário

061-00000_06471 publicação Jornal Diário

061-00000_06472 publicação Jornal Diário

061-00000_06473 publicação Jornal Diário

061-00000_06474 publicação Jornal Diário

061-00000_06475 publicação Jornal Diário

061-00000_06476 publicação Jornal Diário

061-00000_06477 publicação Jornal Diário

061-00000_06478 publicação Jornal Diário

061-00000_06479 publicação Jornal Diário

061-00000_06480 publicação Jornal Diário

061-00000_06481 publicação Jornal Diário

061-00000_06482 publicação Jornal Diário

061-00000_06483 publicação Jornal Diário

061-00000_06484 publicação Jornal Diário

061-00000_06485 publicação Jornal Diário

061-00000_06486 publicação Jornal Diário

061-00000_06487 publicação Jornal Diário

061-00000_06488 publicação Jornal Diário



061-00000_06489 publicação Jornal Diário

061-00000_06490 publicação Jornal Diário

061-00000_06491 publicação Jornal Diário

061-00000_06492 publicação Jornal Diário

061-00000_06493 publicação Jornal Diário

061-00000_06494 publicação Jornal Diário

061-00000_06495 publicação Jornal Diário

061-00000_06496 publicação Jornal Diário

061-00000_06497 publicação Jornal Diário

061-00000_06498 publicação Jornal Diário

061-00000_06499 publicação Jornal Diário

061-00000_06500 publicação Jornal Diário

061-00000_06501 publicação Jornal Diário

061-00000_06502 publicação Jornal Diário

061-00000_06503 publicação Jornal Diário

061-00000_06504 publicação Jornal Diário

061-00000_06505 publicação Jornal Diário

061-00000_06506 publicação Jornal Diário

061-00000_06507 publicação Jornal Diário

061-00000_06508 publicação Jornal Diário

061-00000_06509 publicação Jornal Diário

061-00000_06510 publicação Jornal Diário

061-00000_06511 publicação Jornal Diário

061-00000_06512 publicação Jornal Diário

061-00000_06513 publicação Jornal Diário

061-00000_06514 publicação Jornal Diário

061-00000_06515 publicação Jornal Diário

061-00000_06516 publicação Jornal Diário

061-00000_06517 publicação Jornal Diário

061-00000_06518 publicação Jornal Diário

061-00000_06519 publicação Jornal Diário

061-00000_06520 publicação Jornal Diário

061-00000_06521 publicação Jornal Diário

061-00000_06522 publicação Jornal Diário



061-00000_06523 publicação Jornal Diário

061-00000_06524 publicação Jornal Diário

061-00000_06525 publicação Jornal Diário

061-00000_06526 publicação Jornal Diário

061-00000_06527 publicação Jornal Diário

061-00000_06528 publicação Jornal Diário

061-00000_06529 publicação Jornal Diário

061-00000_06530 publicação Jornal Diário

061-00000_06531 publicação Jornal Diário

061-00000_06532 publicação Jornal Diário

061-00000_06533 publicação Jornal Diário

061-00000_06534 publicação Jornal Diário

061-00000_06535 publicação Jornal Diário

061-00000_06536 publicação Jornal Diário

061-00000_06537 publicação Jornal Diário

061-00000_06538 publicação Jornal Diário

061-00000_06539 publicação Jornal Diário

061-00000_06540 publicação Jornal Diário

061-00000_06541 publicação Jornal Diário

061-00000_06542 publicação Jornal Diário

061-00000_06543 publicação Jornal Diário

061-00000_06544 publicação Jornal Diário

061-00000_06545 publicação Jornal Diário

061-00000_06546 publicação Jornal Diário

061-00000_06547 publicação Jornal Diário

061-00000_06548 publicação Jornal Diário

061-00000_06549 publicação Jornal Diário

061-00000_06550 publicação Jornal Diário

061-00000_06551 publicação Jornal Diário

061-00000_06552 publicação Jornal Diário

061-00000_06553 publicação Jornal Diário

061-00000_06554 publicação Jornal Diário

061-00000_06555 publicação Jornal Diário

061-00000_06556 publicação Jornal Diário



061-00000_06557 publicação Jornal Diário

061-00000_06558 publicação Jornal Diário

061-00000_06559 publicação Jornal Diário

061-00000_06560 publicação Jornal Diário

061-00000_06561 publicação Jornal Diário

061-00000_06562 publicação Jornal Diário

061-00000_06563 publicação Jornal Diário

061-00000_06564 publicação Jornal Diário

061-00000_06565 publicação Jornal Diário

061-00000_06566 publicação Jornal Diário

061-00000_06567 publicação Jornal Diário

061-00000_06568 publicação Jornal Diário

061-00000_06569 publicação Jornal Diário

061-00000_06570 publicação Jornal Diário

061-00000_06571 publicação Jornal Diário

061-00000_06572 publicação Jornal Diário

061-00000_06573 publicação Jornal Diário

061-00000_06574 publicação Jornal Diário

061-00000_06575 publicação Jornal Diário

061-00000_06576 publicação Jornal Diário

061-00000_06577 publicação Jornal Diário

061-00000_06578 publicação Jornal Diário

061-00000_06579 publicação Jornal Diário

061-00000_06580 publicação Jornal Diário

061-00000_06581 publicação Jornal Diário

061-00000_06582 publicação Jornal Diário

061-00000_06583 publicação Jornal Diário

061-00000_06584 publicação Jornal Diário

061-00000_06585 publicação Jornal Diário

061-00000_06586 publicação Jornal Diário

061-00000_06587 publicação Jornal Diário

061-00000_06588 publicação Jornal Diário

061-00000_06589 publicação Jornal Diário

061-00000_06590 publicação Jornal Diário



061-00000_06591 publicação Jornal Diário

061-00000_06592 publicação Jornal Diário

061-00000_06593 publicação Jornal Diário

061-00000_06594 publicação Jornal Diário

061-00000_06595 publicação Jornal Diário

061-00000_06596 publicação Jornal Diário

061-00000_06597 publicação Jornal Diário

061-00000_06598 publicação Jornal Diário

061-00000_06599 publicação Jornal Diário

061-00000_06600 publicação Jornal Diário

061-00000_06601 publicação Jornal Diário

061-00000_06602 publicação Jornal Diário

061-00000_06603 publicação Jornal Diário

061-00000_06604 publicação Jornal Diário

061-00000_06605 publicação Jornal Diário

061-00000_06606 publicação Jornal Diário

061-00000_06607 publicação Jornal Diário

061-00000_06608 publicação Jornal Diário

061-00000_06609 publicação Jornal Diário

061-00000_06610 publicação Jornal Diário

061-00000_06611 publicação Jornal Diário

061-00000_06612 publicação Jornal Diário

061-00000_06613 publicação Jornal Diário

061-00000_06614 publicação Jornal Diário

061-00000_06615 publicação Jornal Diário

061-00000_06616 publicação Jornal Diário

061-00000_06617 publicação Jornal Diário

061-00000_06618 publicação Jornal Diário

061-00000_06619 publicação Jornal Diário

061-00000_06620 publicação Jornal Diário

061-00000_06621 publicação Jornal Diário

061-00000_06622 publicação Jornal Diário

061-00000_06623 publicação Jornal Diário

061-00000_06624 publicação Jornal Diário



061-00000_06625 publicação Jornal Diário

061-00000_06626 publicação Jornal Diário

061-00000_06627 publicação Jornal Diário

061-00000_06628 publicação Jornal Diário

061-00000_06629 publicação Jornal Diário

061-00000_06630 publicação Jornal Diário

061-00000_06631 publicação Jornal Diário

061-00000_06632 publicação Jornal Diário

061-00000_06633 publicação Jornal Diário

061-00000_06634 publicação Jornal Diário

061-00000_06635 publicação Jornal Diário

061-00000_06636 publicação Jornal Diário

061-00000_06637 publicação Jornal Diário

061-00000_06638 publicação Jornal Diário

061-00000_06639 publicação Jornal Diário

061-00000_06640 publicação Jornal Diário

061-00000_06641 publicação Jornal Diário

061-00000_06642 publicação Jornal Diário

061-00000_06643 publicação Jornal Diário

061-00000_06644 publicação Jornal Diário

061-00000_06645 publicação Jornal Diário

061-00000_06646 publicação Jornal Diário

061-00000_06647 publicação Jornal Diário

061-00000_06648 publicação Jornal Diário

061-00000_06649 publicação Jornal Diário

061-00000_06650 publicação Jornal Diário

061-00000_06651 publicação Jornal Diário

061-00000_06652 publicação Jornal Diário

061-00000_06653 publicação Jornal Diário

061-00000_06654 publicação Jornal Diário

061-00000_06655 publicação Jornal Diário

061-00000_06656 publicação Jornal Diário

061-00000_06657 publicação Jornal Diário

061-00000_06658 publicação Jornal Diário



061-00000_06659 publicação Jornal Diário

061-00000_06660 publicação Jornal Diário

061-00000_06661 publicação Jornal Diário

061-00000_06662 publicação Jornal Diário

061-00000_06663 publicação Jornal Diário

061-00000_06664 publicação Jornal Diário

061-00000_06665 publicação Jornal Diário

061-00000_06666 publicação Jornal Diário

061-00000_06667 publicação Jornal Diário

061-00000_06668 publicação Jornal Diário

061-00000_06669 publicação Jornal Diário

061-00000_06670 publicação Jornal Diário

061-00000_06671 publicação Jornal Diário

061-00000_06672 publicação Jornal Diário

061-00000_06673 publicação Jornal Diário

061-00000_06674 publicação Jornal Diário

061-00000_06675 publicação Jornal Diário

061-00000_06676 publicação Jornal Diário

061-00000_06677 publicação Jornal Diário

061-00000_06678 publicação Jornal Diário

061-00000_06679 publicação Jornal Diário

061-00000_06680 publicação Jornal Diário

061-00000_06681 publicação Jornal Diário

061-00000_06682 publicação Jornal Diário

061-00000_06683 publicação Jornal Diário

061-00000_06684 publicação Jornal Diário

061-00000_06685 publicação Jornal Diário

061-00000_06686 publicação Jornal Diário

061-00000_06687 publicação Jornal Diário

061-00000_06688 publicação Jornal Diário

061-00000_06689 publicação Jornal Diário

061-00000_06690 publicação Jornal Diário

061-00000_06691 publicação Jornal Diário

061-00000_06692 publicação Jornal Diário



061-00000_06693 publicação Jornal Diário

061-00000_06694 publicação Jornal Diário

061-00000_06695 publicação Jornal Diário

061-00000_06696 publicação Jornal Diário

061-00000_06697 publicação Jornal Diário

061-00000_06698 publicação Jornal Diário

061-00000_06699 publicação Jornal Diário

061-00000_06700 publicação Jornal Diário

061-00000_06701 publicação Jornal Diário

061-00000_06702 publicação Jornal Diário

061-00000_06703 publicação Jornal Diário

061-00000_06704 publicação Jornal Diário

061-00000_06705 publicação Jornal Diário

061-00000_06706 publicação Jornal Diário

061-00000_06707 publicação Jornal Diário

061-00000_06708 publicação Jornal Diário

061-00000_06709 publicação Jornal Diário

061-00000_06710 publicação Jornal Diário

061-00000_06711 publicação Jornal Diário

061-00000_06712 publicação Jornal Diário

061-00000_06713 publicação Jornal Diário

061-00000_06714 publicação Jornal Diário

061-00000_06715 publicação Jornal Diário

061-00000_06716 publicação Jornal Diário

061-00000_06717 publicação Jornal Diário

061-00000_06718 publicação Jornal Diário

061-00000_06719 publicação Jornal Diário

061-00000_06720 publicação Jornal Diário

061-00000_06721 publicação Jornal Diário

061-00000_06722 publicação Jornal Diário

061-00000_06723 publicação Jornal Diário

061-00000_06724 publicação Jornal Diário

061-00000_06725 publicação Jornal Diário

061-00000_06726 publicação Jornal Diário



061-00000_06727 publicação Jornal Diário

061-00000_06728 publicação Jornal Diário

061-00000_06729 publicação Jornal Diário

061-00000_06730 publicação Jornal Diário

061-00000_06731 publicação Jornal Diário

061-00000_06732 publicação Jornal Diário

061-00000_06733 publicação Jornal Diário

061-00000_06734 publicação Jornal Diário

061-00000_06735 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06736 publicação Folha do Povo

061-00000_06737 publicação Jornal da Região

061-00000_06738 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06739 publicação Folha do Povo

061-00000_06740 publicação Jornal Superior

061-00000_06741 publicação Jornal Superior

061-00000_06742 publicação Jornal Superior

061-00000_06743 publicação Jornal Superior

061-00000_06744 publicação Jornal Superior

061-00000_06745 publicação Jornal Superior

061-00000_06746 publicação Jornal Superior

061-00000_06747 publicação Jornal Superior

061-00000_06748 publicação Jornal Superior

061-00000_06749 publicação Jornal Superior

061-00000_06750 publicação Jornal Superior

061-00000_06751 publicação Jornal Superior

061-00000_06752 publicação Jornal Superior

061-00000_06753 publicação Jornal Superior

061-00000_06754 publicação Jornal Superior

061-00000_06755 publicação Jornal Superior

061-00000_06756 publicação Jornal Superior

061-00000_06757 publicação Jornal Superior

061-00000_06758 publicação Jornal Superior

061-00000_06759 publicação Jornal Superior

061-00000_06760 publicação Jornal Superior



061-00000_06761 publicação Jornal Superior

061-00000_06762 publicação Jornal Superior

061-00000_06763 publicação Jornal Superior

061-00000_06764 publicação Jornal Superior

061-00000_06765 publicação Jornal Superior

061-00000_06766 publicação Jornal Superior

061-00000_06767 publicação Jornal Superior

061-00000_06768 publicação Jornal Superior

061-00000_06769 publicação Jornal da Região

061-00000_06770 publicação Jornal da Região

061-00000_06771 publicação Jornal da Região

061-00000_06772 publicação Jornal da Região

061-00000_06773 publicação Jornal da Região

061-00000_06774 publicação Jornal da Região

061-00000_06775 publicação Jornal Ilha Grande

061-00000_06776 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06777 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06778 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06779 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06780 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06781 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06782 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06783 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06784 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06785 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06786 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06787 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06788 publicação Jornal da Comarca

061-00000_06789 publicação Diários Associados

061-00000_06790 publicação Diários Associados

061-00000_06791 publicação Diários Associados

061-00000_06792 publicação Diários Associados

061-00000_06793 publicação Diários Associados

061-00000_06794 publicação Diários Associados



061-00000_06795 publicação Diários Associados

061-00000_06796 publicação Diários Associados

061-00000_06797 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06798 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06799 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06800 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06801 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06802 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06803 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06804 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06805 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06806 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06807 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06808 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06809 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06810 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06811 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06812 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06813 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06814 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06815 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06816 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06817 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06818 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06819 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06820 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06821 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06822 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06823 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06824 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06825 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06826 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06827 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06828 publicação Jornal de Tupã



061-00000_06829 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06830 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06831 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06832 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06833 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06834 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06835 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06836 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06837 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06838 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06839 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06840 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06841 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06842 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06843 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06844 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06845 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06846 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06847 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06848 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06849 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06850 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06851 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06852 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06853 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06854 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06855 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06856 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06857 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06858 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06859 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06860 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06861 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06862 publicação O Sertão



061-00000_06863 publicação O Sertão

061-00000_06864 publicação O Sertão

061-00000_06865 publicação O Sertão

061-00000_06866 publicação O Sertão

061-00000_06867 publicação O Sertão

061-00000_06868 publicação O Sertão

061-00000_06869 publicação Jornal Superior

061-00000_06870 publicação Jornal Superior

061-00000_06871 publicação Jornal Superior

061-00000_06872 publicação Jornal Superior

061-00000_06873 publicação Jornal Superior

061-00000_06874 publicação Jornal Superior

061-00000_06875 publicação Jornal Superior

061-00000_06876 publicação Jornal Superior

061-00000_06877 publicação Folha do Povo

061-00000_06878 publicação Folha do Povo

061-00000_06879 publicação Folha do Povo

061-00000_06880 publicação Folha do Povo

061-00000_06881 publicação Folha do Povo

061-00000_06882 publicação Folha do Povo

061-00000_06883 publicação Folha do Povo

061-00000_06884 publicação Folha do Povo

061-00000_06885 publicação Folha do Povo

061-00000_06886 publicação Folha do Povo

061-00000_06887 publicação Folha do Povo

061-00000_06888 publicação Folha do Povo

061-00000_06889 publicação Folha do Povo

061-00000_06890 publicação Folha do Povo

061-00000_06891 publicação Folha do Povo

061-00000_06892 publicação Folha do Povo

061-00000_06893 publicação Folha do Povo

061-00000_06894 publicação Folha do Povo

061-00000_06895 publicação Folha do Povo

061-00000_06896 publicação Folha do Povo



061-00000_06897 publicação Jornal da Região

061-00000_06898 publicação Jornal da Região

061-00000_06899 publicação Jornal da Região

061-00000_06900 publicação Jornal da Região

061-00000_06901 publicação Jornal da Região

061-00000_06902 publicação Jornal da Região

061-00000_06903 publicação Jornal da Região

061-00000_06904 publicação Jornal da Região

061-00000_06905 publicação Jornal da Região

061-00000_06906 publicação Jornal da Região

061-00000_06907 publicação Jornal da Região

061-00000_06908 publicação Jornal da Região

061-00000_06909 publicação Jornal da Região

061-00000_06910 publicação Jornal Diário

061-00000_06911 publicação Jornal Diário

061-00000_06912 publicação Jornal Diário

061-00000_06913 publicação Jornal Diário

061-00000_06914 publicação Jornal Diário

061-00000_06915 publicação A Tribuna

061-00000_06916 publicação O Boré

061-00000_06917 publicação Gazeta de Tupan

061-00000_06918 publicação Jornal Mariano

061-00000_06919 publicação Jornal Mariano

061-00000_06920 publicação O Interior

061-00000_06921 publicação Gazeta de Rinópolis

061-00000_06922 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_06923 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_06924 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_06925 publicação Jornal da Alta Paulista

061-00000_06926 publicação A voz do Comércio de Tupã

061-00000_06927 publicação A Gazeta

061-00000_06928 publicação A Gazeta

061-00000_06929 publicação Última Hora

061-00000_06930 publicação Nanico Superior



061-00000_06931 publicação

Concurso Regional de Música 

Sertaneja

061-00000_06932 publicação Comércio da Franca

061-00000_06933 publicação Jornal do Comércio

061-00000_06934 publicação Diário Oficial

061-00000_06935 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_06936 publicação Diário de S. Paulo

061-00000_06937 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06938 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06939 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06940 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06941 publicação Jornal Superior

061-00000_06942 publicação Jornal Superior

061-00000_06943 publicação Jornal Superior

061-00000_06944 publicação Jornal Superior

061-00000_06945 publicação Jornal Superior

061-00000_06946 publicação Jornal Superior

061-00000_06947 publicação Jornal Superior

061-00000_06948 publicação Jornal Superior

061-00000_06949 publicação Jornal Superior

061-00000_06950 publicação Jornal Superior

061-00000_06951 publicação Jornal Superior

061-00000_06952 publicação Jornal Superior

061-00000_06953 publicação Jornal Superior

061-00000_06954 publicação Jornal Superior

061-00000_06955 publicação Jornal Superior

061-00000_06956 publicação Jornal Superior

061-00000_06957 publicação Jornal Superior

061-00000_06958 publicação Jornal da Região

061-00000_06959 publicação Correio Paulistano

061-00000_06960 publicação Folha do Povo

061-00000_06961 publicação Folha do Povo

061-00000_06962 publicação Folha do Povo

061-00000_06963 publicação Jornal de Tupã



061-00000_06964 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06965 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06966 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06967 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06968 publicação Diário da Noite

061-00000_06969 publicação Diário da Noite

061-00000_06970 publicação A Gazeta

061-00000_06971 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_06972 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_06973 publicação D.O. Leitura

061-00000_06974 publicação O Estado de S. Paulo

061-

00000_06975.01 publicação Jornal de Tupã

061-00000_06976 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_06977 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_06978 publicação Diário Oficial

061-00000_06979 publicação O Diário

061-00000_06980 publicação O Diário

061-00000_06981 publicação O Diário

061-00000_06982 publicação O Diário

061-00000_06983 publicação O Diário

061-00000_06984 publicação O Diário

061-00000_06985 publicação O Diário

061-00000_06986 publicação O Diário

061-00000_06987 publicação O Diário

061-00000_06988 publicação O Diário

061-00000_06989 publicação Folha do Povo

061-00000_06990 publicação Folha do Povo

061-00000_06991 publicação Folha do Povo

061-00000_06992 publicação D.O.Leitura

061-00000_06993 publicação A Gazeta

061-00000_06994 publicação Diário Nacional

061-00000_06995 publicação Diário Nacional

061-00000_06996 publicação Diário Nacional



061-00000_06997 publicação Diário Nacional

061-00000_06998 publicação Diário Nacional

061-00000_06999 publicação Diário Nacional

061-00000_07000 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_07001 publicação Diário Nacional

061-00000_07002 publicação Diário Nacional

061-00000_07003 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_07004 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_07005 publicação Diário Nacional

061-00000_07006 publicação Diário Nacional

061-00000_07007 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_07008 publicação Diário Nacional

061-00000_07009 publicação Diário Nacional

061-00000_07010 publicação Diário Nacional

061-00000_07011 publicação Diário Nacional

061-00000_07012 publicação Diário Nacional

061-00000_07013 publicação Diário Nacional

061-00000_07014 publicação O Sertão

061-00000_07015 publicação Jornal De Tupã

061-00000_07016 publicação Jornal da Região

061-00000_07017 publicação Folha do Povo

061-00000_07018 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07019 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07020 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07021 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_07022 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07023 publicação O Interior

061-00000_07024 publicação A Voz do Comércio de Tupã

061-00000_07025 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07026 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07027 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07028 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07029 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07030 publicação Jornal de Tupã



061-00000_07031 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07032 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07033 publicação Jornal de Tupã

061-00000_07034 publicação Folha do Povo

061-00000_07035 publicação Folha do Povo

061-00000_07036 publicação Rotary Clube de Tupã

061-00000_07037 publicação Rotary Clube de Tupã

061-00000_07038 publicação Rotary Clube de Tupã

061-00000_07039 publicação A Tribuna

061-00000_07040 publicação A Cidade de Tupã

061-00000_07041 publicação O Sertão

061-00000_07042 publicação O Sertão

061-00000_07043 publicação O Tupinambá

061-00000_07044 publicação Diário de S. Paulo

061-00000_07045 publicação Atualidades Legislativas

061-00000_07046 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_07047 publicação Estado de Minas

061-00000_07048 publicação O Diário

061-00000_07049 publicação O Diário

061-00000_07050 publicação O Diário

061-00000_07051 publicação O Diário

061-00000_07052 publicação O Diário

061-00000_07053 publicação O Diário

061-00000_07054 publicação O Diário

061-00000_07055 publicação O Diário

061-00000_07056 publicação O Diário

061-00000_07057 publicação O Diário

061-00000_07058 publicação O Diário

061-00000_07059 publicação O Diário

061-00000_07060 publicação O Diário

061-00000_07061 publicação O Diário
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061-00000_13258 publicação Indians at work

061-00000_13259 publicação Indians at work

061-00000_13260 publicação Indians at work

061-00000_13261 publicação Indians at work

061-00000_13262 publicação Indians at work

061-00000_13263 publicação Indians at work

061-00000_13264 publicação Indians at work

061-00000_13265 publicação Indians at work

061-00000_13266 publicação Indians at work

061-00000_13267 publicação Indians at work

061-00000_13268 publicação Indians at work

061-00000_13269 publicação Indians at work

061-00000_13270 publicação Indians at work



061-00000_13271 publicação Indians at work

061-00000_13272 publicação Indians at work

061-00000_13273 publicação Indians at work

061-00000_13274 publicação Indians at work

061-00000_13275 publicação Indians at work

061-00000_13276 publicação Indians at work

061-00000_13277 publicação Indians at work

061-00000_13278 publicação Indians at work

061-00000_13279 publicação Indians at work

061-00000_13280 publicação Indians at work

061-00000_13281 publicação Indians at work

061-00000_13282 publicação Indians at work

061-00000_13283 publicação Indians at work

061-00000_13284 publicação Indians at work

061-00000_13285 publicação Indians at work

061-00000_13286 publicação Indians at work

061-00000_13287 publicação Indians at work

061-00000_13288 publicação Indians at work

061-00000_13289 publicação Indians at work

061-00000_13290 publicação Indians at work

061-00000_13291 publicação Indians at work

061-00000_13292 publicação Indians at work

061-00000_13293 publicação Indians at work

061-00000_13294 publicação Indians at work

061-00000_13295 publicação Indians at work

061-00000_13296 publicação Indians at work

061-00000_13297 publicação Indians at work

061-00000_13298 publicação Indians at work

061-00000_13299 publicação Indians at work

061-00000_13300 publicação Indians at work

061-00000_13301 publicação Indians at work

061-00000_13302 publicação Indians at work

061-00000_13303 publicação Indians at work

061-00000_13304 publicação Indians at work



061-00000_13305 publicação Indians at work

061-00000_13306 publicação Indians at work

061-00000_13307 publicação Indians at work

061-00000_13308 publicação Indians at work

061-00000_13309 publicação Indians at work

061-00000_13310 publicação Indians at work

061-00000_13311 publicação Indians at work

061-00000_13312 publicação Indians at work

061-00000_13313 publicação

Trópico Enciclopédia Ilustrada 

em côres

061-00000_13314 publicação

Trópico Enciclopédia Ilustrada 

em côres

061-00000_13315 publicação

Trópico Enciclopédia Ilustrada 

em côres

061-00000_13316 publicação

Trópico Enciclopédia Ilustrada 

em côres

061-00000_13317 publicação Revista de História

061-00000_13318 publicação Revista de História

061-00000_13319 publicação Revista de História

061-00000_13320 publicação Revista de História

061-00000_13321 publicação Revista de História

061-00000_13322 publicação Revista de História

061-00000_13323 publicação Revista de História

061-00000_13324 publicação Revista de História

061-00000_13325 publicação Revista de História

061-00000_13326 publicação Revista de História

061-00000_13327 publicação Revista de História

061-00000_13328 publicação Revista de História

061-00000_13329 publicação Revista de História

061-00000_13330 publicação Revista de História

061-00000_13331 publicação Revista de História

061-00000_13332 publicação Revista de História

061-00000_13333 publicação Revista de História

061-00000_13334 publicação Revista de História



061-00000_13335 publicação Revista de História

061-00000_13336 publicação Revista de História

061-00000_13337 publicação Revista de História

061-00000_13338 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13339 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13340 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13341 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13342 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13343 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13344 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13345 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13346 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13347 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13348 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13349 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13350 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-00000_13351 publicação Cadernos da Terceira Idade

061-00000_13352 publicação Cadernos da Terceira Idade

061-00000_13353 publicação Cadernos da Terceira Idade

061-00000_13354 publicação Cadernos da Terceira Idade

061-00000_13355 publicação Cadernos da Terceira Idade

061-00000_13356 publicação Cunha em 1932

061-00000_13357 publicação A fundação de Tupan

061-00000_13358 publicação A fundação de Tupan

061-00000_13359 publicação A fundação de Tupan

061-00000_13360 publicação

Em comemoração do 1º 

Aniversário da Comarca de Tupã

061-00000_13361 publicação

Em comemoração do 1º 

Aniversário da Comarca de Tupã

061-00000_13362 publicação

Em comemoração do 1º 

Aniversário da Comarca de Tupã



061-00000_13363 publicação

Em comemoração do 1º 

Aniversário da Comarca de Tupã

061-00000_13364 publicação

Em comemoração do 2º 

Aniversário da Comarca de Tupã

061-00000_13365 publicação

Arquivo - Boletim Histórico 

Informativo

061-00000_13366 publicação

Arquivo - Boletim Histórico 

Informativo

061-00000_13367 publicação

Arquivo - Boletim Histórico 

Informativo

061-00000_13368 publicação

Casa & café cortesia viagem 

pelo interior paulista

061-00000_13369 publicação

Casa & café cortesia viagem 

pelo interior paulista

061-00000_13370 publicação

Boletim do Conselho Federal de 

Cultura

061-00000_13371 publicação

Boletim do Conselho Federal de 

Cultura

061-00000_13372 publicação

Boletim do Conselho Federal de 

Cultura

061-00000_13373 publicação

Boletim do Conselho Federal de 

Cultura

061-00000_13374 publicação

Boletim do Conselho Federal de 

Cultura

061-00000_13375 publicação

Boletim do Conselho Federal de 

Cultura

061-00000_13376 publicação A escola e a criança

061-00000_13377 publicação Crianças e adolescentes

061-00000_13378 publicação Harmonia familiar

061-00000_13379 publicação A arte - de educar

061-00000_13380 publicação Compr&nder para educar

061-00000_13381 publicação Psicologia da primeira idade



061-00000_13382 publicação

Adolescência o drama de uma 

idade

061-00000_13383 publicação A criança deliquente

061-00000_13384 publicação Paulistania

061-00000_13385 publicação Tupã

061-00000_13396 publicação Seus filhos, o sexo e você!

061-00000_13397 publicação

As dificuldades escolares da 

criança.

061-00000_13398 publicação

Crianças excepcionais e sua 

educação familiar.

061-00000_13399 publicação

A orientação profissional da 

criança.

061-00000_13400 publicação A educação sexual da criança.

061-00000_13401 publicação A criança e a família.

061-00000_13402 publicação A educação para o amor.

061-00000_13403 publicação Meninos sem lar.

061-00000_13404 publicação Nova enciclopédia de biografias

061-00000_13405 publicação Nova enciclopédia de biografias

061-00000_13406 publicação Nova enciclopédia de biografias

061-00000_13407 publicação Nova enciclopédia de biografias

061-00000_13408 publicação

A carta de Pero Vaz de Caminha - 

Porque terá sido escrita

061-00000_13409 publicação

A carta de Pero Vaz de Caminha - 

Porque terá sido escrita

061-00000_13410 publicação

Minha prisão e o que nela eu vi 

e ouvi.

061-00000_13411 publicação Os peladinhos do rio feio.



061-00000_13412 publicação Joanna a predestinada

061-00000_13413 publicação Joanna a predestinada

061-00000_13414 publicação

Bancos e finanças aspectos da 

política financeira brasileira.

061-00000_13415 publicação

O movimento academicista no 

Brasil 1641 - 1820/22

061-00000_13416 publicação

O movimento academicista no 

Brasil 1641 - 1820/22

061-00000_13417 publicação

Casa grande e Senzala 1º 

volume

061-00000_13418 publicação Revista de História

061-00000_13419 publicação Revista de História

061-00000_13420 publicação Mil poetas brasileiros

061-00000_13421 publicação

O partido arquitetônico rural no 

século XIX (Porto Feliz, Tietê e 

Laranjal Paulista).

061-00000_13422 publicação SP Cultura

061-00000_13423 publicação

Bibliografia sobre restauração e 

conservação de bens culturais.

061-00000_13424 publicação Teatro Paulista, 1968

061-00000_13425 publicação

Gravura no Rio Grande do Sul: 

Atualidade

061-00000_13426 publicação La saga di una famiglia

061-00000_13427 publicação

IIBGE. Conselho Nacional de 

Geografia: Types et Aspects du 

Brésil

061-00000_13428 publicação Divisão das águas

061-00000_13429 publicação

José Geraldo Viera no 

quadragésimo ano da sua 

ficção.

061-00000_13430 publicação Os gnomos do Ipiranga

061-00000_13431 publicação O porque da vida



061-00000_13432 publicação

Bibliografia brasileira de 

literatura infantil e juvenil

061-00000_13433 publicação

História da justiça em Mogi das 

Cruzes

061-00000_13434 publicação

Um pensamento na eternidade? 

O drama de uma professorinha 

rural.

061-00000_13435 publicação A Odebrecht e a privatização

061-00000_13436 publicação Transamazônica

061-00000_13437 publicação Cabra das rocas

061-00000_13438 publicação A montanha encantada

061-00000_13439 publicação

Catálogo de períodicos 

brasileiros microfilmados

061-00000_13440 publicação

Os lusiadas: algumas das 

questões mais controvertidas.

061-00000_13441 publicação

Os lusiadas: algumas das 

questões mais controvertidas.

061-00000_13442 publicação

Os lusiadas: algumas das 

questões mais controvertidas.

061-00000_13443 publicação

Gotas de mel: poesias crônicas 

mensagens

061-00000_13444 publicação Memória

061-00000_13445 publicação Memória

061-00000_13446 publicação Catálogo de selos Brasil 77

061-00000_13447 publicação

Boletim do conselho federal de 

cultura

061-00000_13448 publicação

Boletim do clube filatélico de São 

Paulo

061-00000_13449 publicação

Boletim do clube filatélico de São 

Paulo



061-00000_13450 publicação

Boletim do clube filatélico de São 

Paulo

061-00000_13451 publicação

Boletim do clube filatélico de São 

Paulo

061-00000_13452 publicação

Boletim da sociedade 

numismatica brasileira

061-00000_13453 publicação

Boletim da sociedade 

numismatica brasileira

061-00000_13454 publicação

No mundo dos selos: revista 

mensal de filatelia e cultura

061-00000_13455 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13456 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13457 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13458 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13459 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13460 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13461 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13462 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo



061-00000_13463 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13464 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13465 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13466 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13467 publicação

Cambio y correspondencia 

internacional: revista tecnica de 

coleccionismo

061-00000_13468 publicação Caxias: o soldado e o pacificador

061-00000_13469 publicação Caxias: o soldado e o pacificador

061-00000_13470 publicação

Símbolos nacionais e bandeiras 

históricas do Brasil

061-00000_13471 publicação Promoção e recuperação

061-00000_13472 publicação

Padrões de Saúde: a 

farmcodependência em seus 

múltiplos aspectos

061-00000_13473 publicação

Padrões de Saúde: a 

farmcodependência em seus 

múltiplos aspectos

061-00000_13474 publicação Introdução à supervisão escolar

061-00000_13475 publicação Pintar em azul: poesias

061-00000_13476 publicação Pintar em azul: poesias



061-00000_13477 publicação

Lembranças dores e lágrimas de 

um paraplégico

061-00000_13478 publicação Guadalcanal: a ilha do terror

061-00000_13479 publicação Iaiá Garcia

061-00000_13480 publicação

Introdução à filosofia da 

educação

061-00000_13481 publicação O morro dos ventos uivantes

061-00000_13482 publicação Pipoca

061-00000_13483 publicação Pipoca

061-00000_13484 publicação Pipoca

061-00000_13485 publicação Um gôsto de mel

061-00000_13486 publicação Vestir os nus

061-00000_13487 publicação O Refém

061-00000_13488 publicação A morte: do imortal

061-00000_13489 publicação A história de muitos amôres

061-00000_13490 publicação Vestir os nus

061-00000_13491 publicação

Vida e obras do beato Pio X: 120 

fotografias e ilustrações 

documentárias

061-00000_13492 publicação Poesias premiadas e outras

061-00000_13493 publicação

O pôr do sol: a rosa que não 

murchôu

061-00000_13494 publicação A quarta dimensão

061-00000_13495 publicação Raça

061-00000_13496 publicação

Ritmos & Goteiras: Poesias e 

Contos

061-00000_13497 publicação Anita e o Cinema

061-00000_13498 publicação A F.E.B pelo seu comandante

061-00000_13499 publicação Antologia da Literatura de Cordel

061-00000_13500 publicação Memória

061-00000_13501 publicação Memória

061-00000_13502 publicação Memória



061-00000_13503 publicação SP Cultura

061-00000_13504 publicação

Cadernos de memória: Família 

Wladeck

061-00000_13505 publicação

Cadernos de memória: Padre 

Symphoriano Koff

061-00000_13506 publicação

África Arte - Negra: peças do 

acervo do instituto fundamental 

da África negra Dakar - Senegal

061-00000_13507 publicação

Getúlio Vargas em Bagé: 

discursos

061-00000_13508 publicação Homenagem a Ricardo Severo

061-00000_13509 publicação

The power of love: força do 

amor

061-00000_13510 publicação Experiências de uma vida

061-00000_13511 publicação Experiências de uma vida

061-00000_13512 publicação

Roberto Martins: Uma legenda 

na música popular

061-00000_13513 publicação

Roberto Martins: Uma legenda 

na música popular

061-00000_13514 publicação Segredos da vida: poesias

061-00000_13515 publicação Luzes na escuridão

061-00000_13516 publicação Poesias e canções

061-00000_13517 publicação Mulher - Realização

061-00000_13518 publicação Rastros ao vento

061-00000_13519 publicação Mulher entre linhas - poesias

061-00000_13520 publicação Luzes na escuridão

061-00000_13521 publicação Poetas brasileiros de hoje

061-00000_13522 publicação

Versinhos para matar o tempo 

(ou o leitor): trovas e poemas

061-00000_13523 publicação O sonho da vida



061-00000_13524 publicação Gotas de sentimento

061-00000_13525 publicação Detalhes

061-00000_13526 publicação A brisa do mar: pedaço de mim

061-00000_13527 publicação Joana, a predestinada

061-00000_13528 publicação Terra vegetal

061-00000_13529 publicação Ai de mim, se não fosse eu

061-00000_13530 publicação

Desperte e vença!: por que 

esperar 30 anos para aprender?

061-00000_13531 publicação

A história Micolau Matoso da 

Selva

061-00000_13532 publicação

Brasil: de Getúlio Vargas a 

Castelo Branco (1931 - 1964)

061-00000_13533 publicação

Runap: revista da União 

Nacional do Artistas Plásticos

061-00000_13534 publicação

Design e Interiores: revista 

brasileira de desenho industrial 

comunicação visual e 

arquitetura de interiores

061-00000_13535 publicação Design Belas Artes

061-00000_13536 publicação Design Belas Artes

061-00000_13537 publicação Trevisan

061-00000_13538 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13539 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13540 publicação Northwest Coast Indian Painting

061-00000_13541 publicação A história da copa do mundo

061-00000_13542 publicação

Municípios em busca de 

soluções

061-00000_13543 publicação Memória

061-00000_13544 publicação Cadernos da terceira idade



061-00000_13545 publicação Paulistania

061-00000_13546 publicação Correio Filatélico

061-00000_13547 publicação Correio Filatélico

061-00000_13548 publicação Correio Filatélico

061-00000_13549 publicação Correio Filatélico

061-00000_13550 publicação Correio Filatélico

061-00000_13551 publicação Correio Filatélico

061-00000_13552 publicação Teatro da juventude

061-00000_13553 publicação Teatro da juventude

061-00000_13554 publicação Teatro da juventude

061-00000_13555 publicação Teatro da juventude

061-00000_13556 publicação Teatro da juventude

061-00000_13557 publicação Teatro da juventude

061-00000_13558 publicação Teatro da juventude

061-00000_13559 publicação Teatro da juventude

061-00000_13560 publicação Teatro da juventude

061-00000_13561 publicação Teatro da juventude

061-00000_13562 publicação Teatro da juventude

061-00000_13563 publicação Teatro da juventude

061-00000_13564 publicação Teatro da juventude

061-00000_13565 publicação Teatro da juventude

061-00000_13566 publicação Correio Filatélico%ano 5

061-00000_13567 publicação

Botanif für Gärtner und 

Gartenfreunde

061-00000_13568 publicação Os Caduveo

061-00000_13569 publicação

Coletânea da Legislação 

Brasileira

061-00000_13570 publicação Compêndio de História Natural

061-00000_13571 publicação

Pedro II e a navegação fluvial e 

outros

061-00000_13572 publicação

História & Energia 7: estatização 

x privatização



061-00000_13573 publicação

Midway: a maior batalha 

aeronaval da segunda guerra 

mundial

061-00000_13574 publicação Curso de Filosofia

061-00000_13575 publicação O Duelo Rússia X U.S.A

061-00000_13576 publicação O macaco nú

061-00000_13577 publicação

O destino do homem e do 

mundo

061-00000_13578 publicação Em busca da justiça

061-00000_13579 publicação

São Paulo: museus e instituições 

culturais: guia para professores

061-00000_13580 publicação Museu Imperial

061-00000_13581 publicação

Bibliografia Brasileira da 

Educação

061-00000_13582 publicação Revista do arquivo municipal

061-00000_13583 publicação

Condecoração: O valor de 

mérito

061-00000_13584 publicação Nosso Mundo

061-00000_13585 publicação

Elementos de Museologia: 

história dos museus

061-00000_13586 publicação Boletim Técnico do Senac

061-00000_13587 publicação Luminárias Populares

061-00000_13588 publicação

Anais do Musei Histórico 

Nacional

061-00000_13589 publicação Boletim dos Museus

061-00000_13590 publicação

Revista Brasileira de Educação 

Física e Desportos

061-00000_13591 publicação

Revista Brasileira de Educação 

Física e Desportos

061-00000_13592 publicação

Revista Brasileira de Educação 

Física e Desportos

061-00000_13593 publicação Agricultura de hoje



061-00000_13594 publicação Veja em São Paulo

061-00000_13595 publicação Veja em São Paulo

061-00000_13596 publicação Veja

061-00000_13597 publicação Veja

061-00000_13598 publicação

Boletim histórico e informativo: 

Arquivo

061-00000_13599 publicação Boletim do Museu do Índio

061-00000_13600 publicação Boletim do Museu do Índio

061-00000_13601 publicação O que é a Funai?

061-00000_13602 publicação Boletim do CIMI

061-00000_13603 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi: ano do Centenário

061-00000_13604 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi: ano do Centenário

061-00000_13605 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi: ano do Centenário

061-00000_13606 publicação

Boletim do Paraense Emílio 

Goeldi

061-00000_13607 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_13608 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_13609 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_13610 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_13611 publicação

O mito da ferocidade indígena. 

Os caingangue e a estrada de 

ferro Noroeste do Brasil



061-00000_13612 publicação

Por onde começar uma pesquisa 

sobre índios

061-00000_13613 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

antropologia

061-00000_13614 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

antropologia

061-00000_13615 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

antropologia

061-00000_13616 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: Linguística

061-00000_13617 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: Documentação

061-00000_13618 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: Documentação

061-00000_13619 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: Linguística

061-00000_13620 publicação

La ceramica prehistorica: el 

hombre y la ocupacion del 

espacio geografico

061-00000_13621 publicação

Os Tupinambá no Rio de Janeiro 

(1.200 anos de ocupação)

061-00000_13622 publicação

Os Tupinambá no Rio de Janeiro 

(1.200 anos de ocupação)

061-00000_13623 publicação

Populações e culturas pré - 

históricas do Brasil

061-00000_13624 publicação

Revista do Arquivo. 

"Bandeirantes e Jesuítas"

061-00000_13625 publicação

Revista do Arquivo. 

"Bandeirantes e Jesuítas"

061-00000_13626 publicação Funai: informativo



061-00000_13627 publicação Funai: informativo

061-00000_13628 publicação Funai: informativo

061-00000_13629 publicação Funai: informativo

061-00000_13630 publicação Boletim Informativo Funai

061-00000_13631 publicação Boletim Informativo Funai

061-00000_13632 publicação Boletim Informativo Funai

061-00000_13634 publicação

Memória sôbre a viagem do 

Pôrto de Santos á cidade de 

Cuiabá

061-00000_13635 publicação Jundiaí e sua história

061-00000_13636 publicação

Arqueologia pré-histórica 

brasileira

061-00000_13637 publicação Viagem à Bahia

061-00000_13638 publicação História de Brasília

061-00000_13639 publicação

Tricentenário de Parati: Notícias 

Históricas: publicações do 

patrimônio histórico e artístico 

nacional

061-00000_13640 publicação

As fronteiras da república: 

História e Política entre os 

Macuxi no vale do Rio Branco

061-00000_13641 publicação

A semana trágica: a greve geral 

anarquista de 1917

061-00000_13642 publicação

Da integração regional: ensaio 

de interpretação

061-00000_13643 publicação

Pinacoteca do Estado: catálogo 

geral de obras



061-00000_13644 publicação

Levantamento da 

documentação histórica e 

história da escola estadual de 

primeiro grau Bartira - 1933 - 

1984: monografia apresentada 

ao curso de pós - graduação da 

associação do ensino de Marília

061-00000_13645 publicação

Brasília em fotos: publicação 

anual

061-00000_13646 publicação

XIX Congresso Estadual de 

Municípios: revista Paulista dos 

Municípios

061-00000_13647 publicação Museu Histórico de Paulínea

061-00000_13648 publicação Museu Histórico de Paulínea

061-00000_13649 publicação Almanaque de Tupã informativo

061-00000_13650 publicação

Aspectos Sócio: econômicos e 

sanitárioos dos Fulni-ô de Águas 

Belas: Pernambuco

061-00000_13651 publicação

Lei orgânica do Município de 

Tupã

061-00000_13653 publicação

Inventário cartográfico do 

Estado São Paulo

061-00000_13654 publicação

BIT rural: boletim de informação 

trabalhista rural

061-00000_13655 publicação

Trópico Enciclopédia Ilustrada 

em côres

061-00000_13656 publicação Banespa 60 anos

061-00000_13657 publicação

Região de governo de Tupã, 

estado de São Paulo - perfil sócio 

econômico - pesquisa 1986

061-00000_13658 publicação Guia de Tupã: 1980



061-00000_13659 publicação North American Indian Art

061-00000_13660 publicação

The Amazon Collection - The 

botanical paintings of Margareth 

M&

061-00000_13661 publicação

Handbook of the Delaware 

Indian Language - The Oral 

Tradition of a Native People

061-00000_13662 publicação Floridas´s Lost Tribes

061-00000_13663 publicação American Indian Food

061-00000_13664 publicação

Ethnic Routes to Becoming 

American

061-00000_13665 publicação

Edward S.Curtis and the North 

American Indian Project in the 

Field,

061-00000_13666 publicação Framing the West

061-00000_13667 publicação

Experiment - Experiência Art in 

Brazil 1958 - 2000

061-00000_13668 publicação Atlas of North American Indian

061-00000_13669 publicação

Visões e alumbramentos: 

fotografia contemporânea 

brasileira na coleção Joaquim 

Paiva

061-00000_13670 publicação

Native American Portraits 1862 - 

1918

061-00000_13671 publicação Mira Schendel

061-00000_13672 publicação

Painting the Underworld Sky: 

Cultural Expression and 

Suversion in art

061-00000_13673 publicação Listening to our Ancestos

061-00000_13674 publicação

Documenting America 1935 - 

1943



061-00000_13675 publicação

North American Indian Design 

for Artists and Craftspeople

061-00000_13676 publicação Virgin Territory

061-00000_13677 publicação Virgin Territory

061-00000_13678 publicação

A Escrita da Memória: 

Interpretações e Análises 

documentais

061-00000_13679 publicação

XLIX Biennale di "BrasilConnects" 

Venezia

061-00000_13680 publicação

Mostra do Redescobrimento: 

Carta de Pero Vaz de Caminha

061-00000_13681 publicação

Brasil + 500 Mostra do 

Redescobrimento: material de 

programa de ação educativa

061-00000_13682 publicação

Leituras cartográficas, históricas 

e contemporâneas

061-00000_13683 publicação Relatório de atividades 1975

061-00000_13684 publicação

Seminários do Museu da Casa 

Brasileira (Solar Fábio Prado)

061-00000_13685 publicação

Álbum Futebolístico de S.Paulo 

1957

061-00000_13686 publicação

O Cruzeiro: revista semanal 

ilustrada edição extraordinaria 

dedicada ao estado de 

Pernambuco

061-00000_13687 publicação

O Cruzeiro: extra: edição 

histórica

061-00000_13688 publicação O Cruzeiro

061-00000_13689 publicação O Cruzeiro

061-00000_13690 publicação Manchete



061-00000_13691 publicação Manchete

061-00000_13692 publicação

Manchete: Brasília edição 

histórica

061-00000_13693 publicação Manchete

061-00000_13694 publicação Manchete

061-00000_13695 publicação

Manchete: edição histórica: a 

conquista da lua

061-00000_13696 publicação Manchete

061-00000_13697 publicação Manchete

061-00000_13698 publicação Manchete

061-00000_13699 publicação Manchete

061-00000_13700 publicação Manchete

061-00000_13701 publicação Manchete

061-00000_13702 publicação Manchete

061-00000_13703 publicação Manchete

061-00000_13704 publicação Manchete

061-00000_13705 publicação

A aventura do Homem: 

enciclopédia fundamental 

tradições brasileiras

061-00000_13706 publicação

Notícias de Rui Barbosa, um 

brasileiro legal

061-00000_13707 publicação

Pesquisa Escolar Abril - 

Independência do Brasil - Dia da 

Árvore

061-00000_13708 publicação

Alberto Santos Dumont - O Pai 

da Aviação

061-00000_13709 publicação

Grandes Personagens da Nossa 

História: José Bonifácio

061-00000_13710 publicação

Grandes Personagens da Nossa 

História: Carneiro Leão



061-00000_13711 publicação

Grandes Personagens da Nossa 

História: Duque de Caxias

061-00000_13712 publicação Ilustração Brasileira

061-00000_13713 publicação Jornal de Bastos

061-00000_13714 publicação Correio de Marília

061-00000_13715 publicação

A gazeta esportiva ilustrada - 

Edição comemorativa do 

campeonato mundial de futebol 

1950

061-00000_13716 publicação Scala

061-00000_13717 publicação Visão

061-00000_13718 publicação Edição Extra

061-00000_13719 publicação

O Estado de São Paulo - Edição 

Histórica 100 anos da república

061-00000_13720 publicação Imprensa Negra

061-00000_13721 publicação Tupã 50 Anos

061-00000_13722 publicação Leitura manuscripta

061-00000_13723 publicação Tupã: Bastos em revista 1951

061-00000_13724 publicação Moral e Cívica - Livro-Slide

061-00000_13725 publicação

Álbum Histórico e Fotográfico de 

Martinópolis

061-00000_13726 publicação Uma rosa no asfalto

061-00000_13727 publicação Castro Alves de Todos Nós

061-00000_13728 publicação O meio ambiente - em debate

061-00000_13729 publicação Os três mosqueteiros

061-00000_13730 publicação Detetives por acaso

061-00000_13731 publicação O sertanejo

061-00000_13732 publicação Aventuras de Xisto

061-00000_13733 publicação O profeta

061-00000_13734 publicação Ecologia

061-00000_13735 publicação Clarissa



061-00000_13736 publicação O Guarani

061-00000_13737 publicação

Os Borun do Watu: os índios do 

rio doce

061-00000_13738 publicação

Krenaks - Kaingangs: Língua, 

Resistência Cultural e 

Sobrevivência

061-00000_13739 publicação

Krenaks - Kaingangs: Língua, 

Resistência Cultural e 

Sobrevivência

061-00000_13740 publicação [Sem título]

061-00000_13741 publicação [Sem título]

061-00000_13742 publicação Boletin Indigenista

061-00000_13743 publicação

Annaes da Bibliotheca Nacional 

do Rio de Janeiro

061-00000_13744 publicação

Índios: direitos históricos: 

cadernos da comissão pró - índio

061-00000_13745 publicação

A questão da mineração em 

terra indígena: cadernos da 

comissão pró - índio / SP

061-00000_13746 publicação Histórias de verdade

061-00000_13747 publicação Supysáuia, o índio brasileiro

061-00000_13748 publicação Supysáuia, o índio brasileiro

061-00000_13749 publicação

Catálogo das coleções 

etnográficas do museu paraense 

Emílio Goeldi e Universidade 

federal do Pará

061-00000_13750 publicação

Catálogo Karajá: V Moitará 

Semana do índio

061-00000_13751 publicação

Boletim do Museu do Índio: etno 

- História

061-00000_13752 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia



061-00000_13753 publicação

Os Bororo: quando a vida passa 

pela morte: exposição 

fotográfica

061-00000_13754 publicação

Os Bororo: quando a vida passa 

pela morte: exposição 

fotográfica

061-00000_13755 publicação

Ka' a ete: Waiãpi, povo da 

floresta

061-00000_13756 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13757 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13758 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13759 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13760 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13761 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13762 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13763 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13764 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13765 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13766 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13767 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13768 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13769 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13770 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13771 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13772 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13773 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13774 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13775 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13776 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13777 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13778 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13779 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13780 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13781 publicação Sphan - Pró Memória



061-00000_13782 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13783 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13784 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13785 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13786 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13787 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13788 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13789 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13790 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13791 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13792 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13793 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13794 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13795 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13796 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13797 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13798 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13799 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13800 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13801 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13802 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13803 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13804 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13805 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13806 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13807 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13808 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_13809 publicação

Boletim Sphan Pró Memória: 

memórias de restauração

061-00000_13810 publicação

Boletim Sphan Pró Memória: 

memórias de restauração

061-00000_13811 publicação

Atlas Histórico e Geográfico do 

Brasil



061-00000_13812 publicação

Viaggi tra Gli Indi : Alto Rio 

Negro - Alto Orinoco: Gli Indi 

Yanoáma

061-00000_13813 publicação

Viaggi tra Gli Indi : Alto Rio 

Negro - Alto Orinoco: Tukâno - 

Tariâna - Baniwa - Makú

061-00000_13814 publicação

Viaggi tra Gli Indi : Alto Rio 

Negro - Alto Orinoco: Gli Indi 

Yanoáma appendici

061-00000_13815 publicação

Viaggi tra Gli Indi : Alto Rio 

Negro - Alto Orinoco: Dischi

061-00000_13819 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia

061-00000_13820 publicação Série Documentos Históricos

061-00000_13822 publicação

O Índio - conceito - usos e 

costumes dos Caingang 

paulistas

061-00000_13823 publicação

Enciclopédia Barsa Planos de 

Estudo

061-00000_13824 publicação

Negócios Coloniais (Uma 

correspondência comercial do 

século XVIII)

061-00000_13825 publicação

Negócios Coloniais (Uma 

correspondência comercial do 

século XVIII)

061-00000_13826 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13827 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13828 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13829 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13830 publicação

Enciclopédia Barsa: planos de 

Estudo

061-00000_13831 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13832 publicação Enciclopédia Barsa



061-00000_13833 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13834 publicação

Enciclopédia Barsa: livro do ano 

Barsa: 1965

061-00000_13835 publicação Coleção lar

061-00000_13836 publicação Coleção lar

061-00000_13837 publicação Coleção lar

061-00000_13838 publicação Manchete

061-00000_13839 publicação

Oleaginosas Nativas 

Aroveitamento para fins 

Energéticos e Industriais

061-00000_13840 publicação Anuário do Museu Imperial;

061-00000_13841 publicação Tecnologia & Desenvolvimento

061-00000_13842 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Orçamentos 

Administração de finanças 

ativas

061-00000_13843 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Arte - de vender 

Direção dos vendedores

061-00000_13844 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Princípios de compra 

e venda Políticas de com pra e 

venda

061-00000_13845 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Correspondência 

Estatística Seguro

061-00000_13846 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Campanhas de 

propaganda - Desenvolvimento 

de vendas

061-00000_13847 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Bancos Capital 

Finanças e Organização



061-00000_13848 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Imóveis Direito 

Comercial Índice

061-00000_13849 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Princípios e práticas 

de contabilidade

061-00000_13850 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Exportação tráfego e 

Sistemas de escritório

061-00000_13851 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Créditos 

Procedimentos corporativos 

Emprego de capitais

061-00000_13852 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Pessoal da Oficina 

Compra de equipamento

061-00000_13853 publicação

Prática Comercial Norte-

Americana Padronização da 

produção Sistemas de salário

061-00000_13854 publicação

Sonhos...sementes dos 

desencantos

061-00000_13855 publicação A primeira semana de casada

061-00000_13856 publicação A paixão segundo GH

061-00000_13857 publicação Elogio a madrasta

061-00000_13858 publicação As plantas curam

061-00000_13859 publicação

O universo dos 

anticoncepcionais

061-00000_13860 publicação Perfil sexual do homem

061-00000_13861 publicação Ritmo e frequencia sexual



061-00000_13862 publicação

Mentruação: aqui estão as 

respostas

061-00000_13863 publicação O sexo depois dos 35 anos

061-00000_13864 publicação

Tratado geral sobre a 

masturbação

061-00000_13865 publicação Esterilidade e fecundação

061-00000_13866 publicação Perfil sexual da mulher

061-00000_13867 publicação Traumas do sexo reprimido

061-00000_13868 publicação Sexo proibido: desvios e taras

061-00000_13869 publicação Caxias: o soldado e o pacificador

061-00000_13870 publicação Deliberações de 1982-1983

061-00000_13871 publicação Deliberações de 1980-1981

061-00000_13872 publicação Física 1ª série curso colegial

061-00000_13873 publicação Das origens aos patriarcas

061-00000_13874 publicação O nascimento de Israel Moisés

061-00000_13875 publicação

A terra prometida Jerusalém 

cidade santa

061-00000_13876 publicação De Davi ao Messias

061-00000_13877 publicação A vida e ensinamentos de jesus

061-00000_13878 publicação

Jesus redentor a proclamação da 

Boa Nova

061-00000_13879 publicação A noite de São Bartolomeu

061-00000_13880 publicação Amazônia misteriosa

061-00000_13881 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13882 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13883 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional



061-00000_13884 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13885 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13886 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13887 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13888 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13889 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13890 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13891 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13892 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13893 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13894 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13895 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13896 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13897 publicação

O cofre dos três desejos e outros 

contos

061-00000_13898 publicação

Os três cabelos de ouro e outros 

contos

061-00000_13899 publicação

A princesa perdida e outros 

contos

061-00000_13900 publicação

Os anões da floresta e outros 

contos



061-00000_13901 publicação

O dragão de escamas de aço e 

outros contos

061-00000_13902 publicação

O gato de botas e outros contos - 

Coleção amigos da infância

061-00000_13903 publicação

Amontanha emcantada e outros 

contos - Coleção amigos da 

infância

061-00000_13904 publicação O gato de botas e outros contos

061-00000_13905 publicação

A história de Rolando e outros 

contos

061-00000_13906 publicação O Guarani

061-00000_13907 publicação Ubirajara

061-00000_13908 publicação Iracema

061-00000_13909 publicação Iaiá Garcia

061-00000_13910 publicação Revista do Museu Paulista:

061-00000_13911 publicação Revista do Museu Paulista:

061-00000_13912 publicação O livro da saúde sexual

061-00000_13913 publicação

A conquista básica do prazer o 

orgasmo

061-00000_13914 publicação Causas do conflito sexual

061-00000_13915 publicação A homossexualidade feminina

061-00000_13916 publicação As zonas erógenas do casal

061-00000_13917 publicação Sexo na gravidez

061-00000_13918 publicação Como tratar a impotência

061-00000_13919 publicação O homossexualismo masculino

061-00000_13920 publicação Guia sexual para crianças

061-00000_13921 publicação O primeiro amor e a defloração

061-00000_13922 publicação Informativo: higiene pessoal



061-00000_13923 publicação

O despertar sexual dos 

adolescentes

061-00000_13924 publicação A velha e a nova prostituição

061-00000_13925 publicação

A revolução dos costumes 

sexuais

061-00000_13926 publicação

Linguagem e jogo sexual das 

crianças

061-00000_13927 publicação Um mito em questão: A frigidez

061-00000_13928 publicação Gotas de mel

061-00000_13929 publicação Mãos de fogo

061-00000_13930 publicação Estradar

061-00000_13931 publicação Til

061-00000_13932 publicação O sonho da vida

061-00000_13933 publicação Anuário Delta Larousse, 1986

061-00000_13934 publicação

Grande dicionário brasileiro de 

consultas e pesquisa ilustrado: 

coletivos e correlatos

061-00000_13935 publicação

Grande dicionário brasileiro de 

consultas e pesquisas ilustrado: 

vocabulário ortográfico brasileiro

061-00000_13936 publicação

Grande dicionário brasileiro de 

consultas e pesquisas ilustrado: 

vocabulário ortográfico brasileiro

061-00000_13937 publicação

Grande dicionário brasileiro de 

consultas e pesquisa ilustrado: 

Sinônimos e antônimos



061-00000_13938 publicação

Grande dicionário brasileiro de 

consultas e pesquisa ilustrado: 

Sinônimos e antônimos

061-00000_13939 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13940 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13941 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13942 publicação

Encyclopédia Diccionário 

Internacional

061-00000_13943 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13944 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13945 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13946 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13947 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13948 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13949 publicação Enciclopédia Barsa

061-00000_13950 publicação

O caminho novo: povoadores do 

Bananal

061-00000_13951 publicação

Viagem pitoresca através do 

Brasil

061-00000_13952 publicação

Biblioteca Histórica Brasileira XII - 

Reminiscências de viagens e 

permanências no Brasil 

(Províncias do Norte)

061-00000_13953 publicação Legislação

061-00000_13954 publicação

Aspectos da organização social 

dos Kaingáng paulistas

061-00000_13955 publicação Areias assassinas



061-00000_13956 publicação

Revista do Intituto de Estudos 

Brasileiros. "Panorama das 

investigações antropológicas no 

Brasil"

061-00000_13957 publicação

Poesias premiadas e outras 

Jornal Superior Concurso, 82, 

Tupã

061-00000_13958 publicação Pedaços

061-00000_13959 publicação

Versos e alguma prosa de Luís 

de Camões

061-00000_13960 publicação O Chefão

061-00000_13961 publicação

Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros

061-00000_13962 publicação Liberdade

061-00000_13963 publicação

Contribuições à Antropologia em 

homenagem ao Professor Egon 

Schaden

061-00000_13964 publicação Badulaques

061-00000_13965 publicação A odisséia do som

061-00000_13966 publicação

Obras de arte - em logradouros 

públicos em São Paulo Regional 

Sé

061-00000_13967 publicação

Cadernos do Igepacsp 1: 

Aspectos metodológicos

061-00000_13968 publicação

Pedro e Amélia: amor e 

fidelidade

061-00000_13969 publicação

Pedro e Amélia: amor e 

fidelidade

061-00000_13970 publicação Tibiriça

061-00000_13971 publicação Tibiriça

061-00000_13972 publicação Tibiriça

061-00000_13973 publicação Tibiriça



061-00000_13974 publicação A fundação de Tupan

061-00000_13975 publicação A fundação de Tupan

061-00000_13976 publicação A fundação de Tupan

061-00000_13977 publicação Anuário Indigenista

061-00000_13978 publicação Anuário Indigenista

061-00000_13979 publicação Anuário Indigenista

061-00000_13980 publicação Anuário Indigenista

061-00000_13981 publicação

Informações Etnográficas sobre 

os índios Suyá

061-00000_13982 publicação Estórias e lendas dos índios

061-00000_13983 publicação

Índios: história de uma grande 

Nação

061-00000_13984 publicação

Arte: plumária e máscaras 

danças dos índios brasileiros

061-00000_13985 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_13986 publicação

Do rio Negro ao Orenoco (a terra 

- o homem)

061-00000_13987 publicação

Nh&ngatu - Cadernos Brasileiros 

de Arqueologia e indigenismo

061-00000_13988 publicação

Carajá V Moitará Semana do 

Índio

061-00000_13989 publicação

Inventário analítico do Arquivo 

do SPI

061-00000_13990 publicação Dicionário da língua Tupi

061-00000_13991 publicação

Lendas de amor do folclore 

indígena

061-00000_13992 publicação

Lista Telefõnica Guaratinguetá: 

assinantes - endereços -

classificados: 1978

061-00000_13993 publicação

Ewé o uso das plantas na 

sociedade Iorubá

061-00000_13994 publicação Funai em números



061-00000_13995 publicação Boletim do Museu do Índio

061-00000_13996 publicação Cerâmica indígena brasileira

061-00000_13997 publicação

Arqueologia: método y tecnicas 

em superfícies amplias

061-00000_13998 publicação

Centro de estudos indígenas 

"Miguel A. Menêndez"

061-00000_13999 publicação O estudo atual do índio brasileiro

061-00000_14000 publicação Plumária indígena brasileira

061-00000_14001 publicação O indígena e a República

061-00000_14002 publicação

A mitologia heróica de tribos 

indígenas no Brasil

061-00000_14003 publicação Revista Temas

061-00000_14004 publicação

Terra é vida Semana do Índio, 

1984 (23 a 29 de Abril)

061-00000_14005 publicação

Dicionário das tribos e línguas 

indígenas da América 

Meridional

061-00000_14006 publicação

Cadernos da Comissão pró-índio 

SP: A questão da emancipação

061-00000_14007 publicação Funai: informativo

061-00000_14008 publicação Funai: informativo

061-00000_14009 publicação A política indigenista brasileira

061-00000_14010 publicação Eu vi o Amazonas...

061-00000_14011 publicação A língua Tapirapé

061-00000_14012 publicação A língua Tapirapé

061-00000_14013 publicação

Revista do Serviço do Patrimônio 

Histórico Artístico Nacional

061-00000_14014 publicação

Aspectos da organização social 

dos Kaingáng paulistas



061-00000_14015 publicação

Índios no Estado de São Paulo: 

Resistência e Transfiguração

061-00000_14016 publicação Migrações e Cultura indígena

061-00000_14017 publicação

Trabalho índio em Terras da 

Vera Cruz ou Santa Cruz e do 

Brasil

061-00000_14018 publicação Terra Indígena

061-00000_14019 publicação América Indígena

061-00000_14020 publicação A luta dos Índios pela Terra

061-00000_14021 publicação Seis años de Labor

061-00000_14022 publicação Contos e Lendas do Brasil

061-00000_14023 publicação Terra dos Índios Xocó

061-00000_14024 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14025 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14026 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14027 publicação América Indígena

061-00000_14028 publicação América Indígena

061-00000_14029 publicação América Indígena

061-00000_14030 publicação Terra Indígena

061-00000_14031 publicação Terra Indígena

061-00000_14032 publicação Terra Indígena

061-00000_14033 publicação Terra Indígena

061-00000_14034 publicação Terra Indígena

061-00000_14035 publicação Terra Indígena

061-00000_14036 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14037 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14038 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14039 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas



061-00000_14040 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14041 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14042 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14043 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14044 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14045 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14046 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14047 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14048 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14049 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14050 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14051 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14052 publicação Terra Indígena

061-00000_14053 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14054 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14055 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14056 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14057 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14058 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14059 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14060 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14061 publicação Anuário Indigenista



061-00000_14062 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14063 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14064 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14065 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14066 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14067 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14068 publicação Anuário Indigenista

061-00000_14069 publicação América Indígena

061-00000_14070 publicação América Indígena

061-00000_14071 publicação América Indígena

061-00000_14072 publicação América Indígena

061-00000_14073 publicação América Indígena

061-00000_14074 publicação América Indígena

061-00000_14075 publicação América Indígena

061-00000_14076 publicação América Indígena

061-00000_14077 publicação América Indígena

061-00000_14078 publicação América Indígena

061-00000_14079 publicação América Indígena

061-00000_14080 publicação América Indígena

061-00000_14081 publicação América Indígena

061-00000_14082 publicação América Indígena

061-00000_14083 publicação América Indígena

061-00000_14084 publicação América Indígena

061-00000_14085 publicação América Indígena

061-00000_14086 publicação América Indígena

061-00000_14087 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14088 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14089 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14090 publicação Revista de Atualidade Indígena



061-00000_14091 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14092 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14093 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14094 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14095 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14096 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14097 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14098 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14099 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-00000_14100 publicação Veja

061-00000_14101 publicação Os Juruna no Alto Xingu

061-00000_14102 publicação Revista do Museu Nacional

061-00000_14103 publicação Projeto Índios de Cristo

061-00000_14104 publicação Revista do Museu Nacional

061-00000_14105 publicação Revista do Museu Nacional

061-00000_14106 publicação Supysáua: o índio brasileiro

061-00000_14107 publicação Supysáua: o índio brasileiro

061-00000_14108 publicação Supysáua: o índio brasileiro

061-00000_14109 publicação

Picada de cobra! Que devo 

fazer? Conhecimentos básicos 

sobre serpentes venenosas 

brasileiras que não são 

conhecidos pelo público



061-00000_14110 publicação

Projeto Arqueológico Rosana - 

Taquaruçu Convênio da 

Fundação da UFPR - Cespe

061-00000_14111 publicação

Vida, morte, vida do Tietê: a 

história de um rio de São Paulo

061-00000_14112 publicação

Nzopuné sonho meu: histórias 

Terena

061-00000_14113 publicação Íncolas Selvícolas

061-00000_14114 publicação

Os Borun do Watu: Os índios do 

Rio Doce

061-00000_14115 publicação

Aptidão agrícola das terras de 

São Paulo

061-00000_14117 publicação

Revista da Secretaria de Estado 

dos Negócios do Interior: 

Boletim do Interior

061-00000_14118 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_14119 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_14120 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_14121 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_14122 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi

061-00000_14123 publicação

Povos indígenas do vale do 

Javari

061-00000_14124 publicação

Os bororo quando a vida passa 

pela morte

061-00000_14125 publicação Os índio Maués

061-00000_14126 publicação Boletim do Museu do Índio

061-00000_14127 publicação A fundação de Tupan



061-00000_14128 publicação

Carajá V-Moitará Semana do 

Índio

061-00000_14129 publicação

A imagem do índio na literatura 

infantil e juvenil: bibliografia

061-00000_14130 publicação

Semana do Índio: cultura 

indígena - Exposição Temporária 

- Textos e catálogos

061-00000_14131 publicação

Queremos viver: semana do 

Índio 85 - 15 a 21 de Abril

061-00000_14132 publicação Rondon conta sua vida

061-00000_14133 publicação Atividades do SPI

061-00000_14134 publicação Boletim: Terras dos índios

061-00000_14135 publicação

Plano para uma campanha de 

defesa do índio brasileiro contra 

a tuberculose

061-00000_14136 publicação

Arte - plumária dos índios 

Kaapor

061-00000_14137 publicação

Inventário analítico do Arquivo 

permanente - do Museu do 

Índio - Funai - Documentos 

Textuais - 1950 a 1954

061-00000_14138 publicação

Exposição - Feira do Artesanato 

do Pará - Arte - Popular do Pará

061-00000_14139 publicação

Referencial curricular nacional 

para as escolas indígenas

061-00000_14140 publicação Mapa Etnográfico do Brasil

061-00000_14142 publicação

Álbum Histórico do município de 

Quatá



061-00000_14143 publicação

Queremos viver: semana do 

Índio 85 - 15 a 21 de Abril

061-00000_14144 publicação A fundação de Tupan

061-00000_14145 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14146 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14147 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14148 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14149 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14150 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14151 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14152 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14153 publicação

Brasil: Histórias, costumes e 

lendas

061-00000_14154 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14155 publicação

Esboço histórico da Alta 

Sorocabana

061-00000_14157 publicação

Luta Indígena: informativo dos 

Índios e missionários do Sul do 

Brasil

061-00000_14158 publicação O Indígena

061-00000_14159 publicação

061-00000_14160 publicação Realidade



061-00000_14161 publicação

A memória e o espaço indígena; 

enfoque na região de Tupã: 

Influências culturais: branco e 

índio

061-00000_14162 publicação Cenas da vida indígena

061-00000_14163 publicação Revista Geográfica Universal

061-00000_14164 publicação

O direito a memória: patrimônio 

histórico e cidadania

061-00000_14165 publicação

Revista Brasileira Médico-

literária

061-00000_14166 publicação São Paulo Interior

061-00000_14167 publicação O Bandeirante

061-00000_14168 publicação

061-00000_14169 publicação

Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Tupã

061-00000_14170 publicação

Álbum de Idenolphi Semeghini 

como prefeito municipal de Tupã

061-00000_14171 publicação O que mudou: 50 dias

061-00000_14172 publicação

Constituição do Estado de São 

Paulo

061-00000_14173 publicação Alfabrás

061-00000_14177 publicação A tocha

061-00000_14178 publicação Revista da Semana

061-00000_14179 publicação Ilustração Brasileira

061-00000_14180 publicação Cultura

061-00000_14181 publicação Cultura

061-00000_14182 publicação Festas e tradições

061-00000_14183 publicação Festas e tradições

061-00000_14184 publicação Festas e tradições

061-00000_14185 publicação Festas e tradições

061-00000_14186 publicação Festas e tradições

061-00000_14187 publicação Festas e tradições



061-00000_14188 publicação Festas e tradições

061-00000_14189 publicação Festas e tradições

061-00000_14190 publicação Festas e tradições

061-00000_14191 publicação Festas e tradições

061-00000_14192 publicação Festas e tradições

061-00000_14193 publicação Festas e tradições

061-00000_14194 publicação Festas e tradições

061-00000_14195 publicação Festas e tradições

061-00000_14196 publicação Festas e tradições

061-00000_14197 publicação Lendas e personagens

061-00000_14198 publicação Lendas e personagens

061-00000_14199 publicação Lendas e personagens

061-00000_14200 publicação Lendas e personagens

061-00000_14201 publicação Lendas e personagens

061-00000_14202 publicação Lendas e personagens

061-00000_14203 publicação Lendas e personagens

061-00000_14204 publicação Lendas e personagens

061-00000_14205 publicação Lendas e personagens

061-00000_14206 publicação Lendas e personagens

061-00000_14207 publicação Religiões e crenças

061-00000_14208 publicação Religiões e crenças

061-00000_14209 publicação Religiões e crenças

061-00000_14210 publicação Religiões e crenças

061-00000_14211 publicação Religiões e crenças

061-00000_14212 publicação Religiões e crenças

061-00000_14213 publicação Religiões e crenças

061-00000_14214 publicação Religiões e crenças

061-00000_14215 publicação Religiões e crenças

061-00000_14216 publicação Religiões e crenças

061-00000_14217 publicação Religiões e crenças

061-00000_14218 publicação Religiões e crenças

061-00000_14219 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14220 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14221 publicação Brinquedos e brincadeiras



061-00000_14222 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14223 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14224 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14225 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14226 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14227 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14228 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14229 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14230 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14231 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14232 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14233 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14234 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14235 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14236 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14237 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14238 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14239 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14240 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14241 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14242 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14243 publicação Brinquedos e brincadeiras

061-00000_14244 publicação

Revista Histórico e Geográfico de 

São Paulo

061-00000_14245 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14246 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14247 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14248 publicação

Boletim do Museu Nacional do 

Rio de Janeiro

061-00000_14249 publicação Geografia dos mitos brasileiros

061-00000_14250 publicação

Garibaldi e a Guerra dos 

Farrapos

061-00000_14251 publicação Revista do Museu Paulista



061-00000_14252 publicação A revolução e o Estado

061-00000_14253 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14254 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14255 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14256 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14257 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14258 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14259 publicação Anais do Museu Paulista

061-00000_14260 publicação

Bibliografia crítica da etnologia 

brasileira

061-00000_14261 publicação

Brasil Profundo: Exposição 

Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento

061-00000_14262 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento

061-00000_14263 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento

061-00000_14264 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento Argentina

061-00000_14265 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento Rio

061-00000_14266 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento Arqueologia

061-00000_14267 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento: Arte: 

Evolução ou revolução? A 

primeira descoberta da América

061-00000_14268 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento: Arte - 

Contemporânea



061-00000_14269 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento: Arte - 

Moderna

061-00000_14270 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento: Arte - Afro-

Brasileira

061-00000_14271 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento: Arte - do 

Século XIX

061-00000_14272 publicação Ceará redescobre o Brasil

061-00000_14273 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento: Maranhão

061-00000_14274 publicação

Exposição Brasil+500: Mostra do 

Redescobrimento: Maranhão

061-00000_14275 publicação Miguel Rio Branco Tunga

061-00000_14276 publicação

Côte - à Côte: Art Contemporain 

du Brésil

061-00000_14277 publicação Vick Muniz

061-00000_14278 publicação

Heroes and Artists: Popular Art 

and the Brazilian Imagination

061-00000_14279 publicação

Imagem e Identidade: um olhar 

sobre a história

061-00000_14280 publicação

A Bigger Splash: arte - Britânica 

da Tate - British Art From Tate - 

1960-2003

061-00000_14281 publicação

5000 Anos de Civilização 

Chinesa: Relíquias de Shaanxi e 

os Guerreiros de Xi'an



061-00000_14282 publicação

Os Tesouros da cidade proibida: 

símbolos da autoridade Imperial

061-00000_14283 publicação Caminhos da eterna Rússia

061-00000_14284 publicação Martins Fontes: catálogo geral

061-00000_14285 publicação Expo Nacional dos Municípios

061-00000_14286 publicação A escrita da Memória

061-00000_14287 publicação Tunga

061-00000_14288 publicação

Decoration: American Indian 

Design

061-00000_14289 publicação

Native American Photography at 

the Smithsonian: The Shindler 

Catalogue

061-00000_14290 publicação

Edward S. Curtis The Great 

Warriors

061-00000_14291 publicação

Identity by design: tradition, 

change, and celebration in 

native women's dresses

061-00000_14292 publicação Authentic Indian Designs

061-00000_14293 publicação

Native Universe:voices of Indian 

American

061-00000_14294 publicação

Navajo Nation 1950: traditional 

life in photographs

061-00000_14295 publicação Os Lusíadas

061-00000_14296 publicação People of de river

061-00000_14297 publicação Art of de Ancestors

061-00000_14298 publicação Poemas da Primeira Infância

061-00000_14299 publicação

Histórias contadas e outros 

poemas

061-00000_14300 publicação Histórias de fadas



061-00000_14301 publicação

Nossos amigos os animais e 

aventuras

061-00000_14302 publicação A vida em vários países

061-00000_14303 publicação

Grandes homens e feitos 

famosos

061-00000_14304 publicação A Natureza

061-00000_14305 publicação Aprendendo a brincar

061-00000_14306 publicação Ciência e indústria

061-00000_14307 publicação Arte - ao alcance da criança

061-00000_14308 publicação Músicas para crianças

061-00000_14309 publicação O desenvolvimento da criança

061-00000_14310 publicação

Orientação para o 

desenvolvimento da criança

061-00000_14311 publicação

Caminhos que levam á 

aprendizagem

061-00000_14312 publicação Guia e índice

061-00000_14313 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14314 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14315 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14316 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14317 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14318 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14319 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14320 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro



061-00000_14321 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14322 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14323 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14324 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14325 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14326 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14327 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14328 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14329 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14330 publicação Sasde

061-00000_14331 publicação Cultura Hoje

061-00000_14332 publicação Cultura Hoje

061-00000_14333 publicação Cultura Hoje

061-00000_14334 publicação Cultura Hoje

061-00000_14335 publicação Cultura Hoje

061-00000_14336 publicação Cultura Hoje

061-00000_14337 publicação Cultura Hoje

061-00000_14338 publicação Cultura Hoje

061-00000_14339 publicação Cultura Hoje

061-00000_14340 publicação Cultura Hoje

061-00000_14341 publicação Cultura Hoje

061-00000_14342 publicação Cultura Hoje

061-00000_14343 publicação Cult

061-00000_14344 publicação Cult

061-00000_14345 publicação Memória



061-00000_14346 publicação Memória

061-00000_14347 publicação Memória

061-00000_14348 publicação Memória

061-00000_14349 publicação Revista Cultural

061-00000_14350 publicação Tupã 70 anos: 1929-1999

061-00000_14351 publicação

Portugal quando o Atlântico 

encontra a Europa

061-00000_14352 publicação

Portugal quando o Atlântico 

encontra a Europa: arte - e 

tradição

061-00000_14353 publicação

Portugal quando o Atlântico 

encontra a Europa: presenças de 

Santo Antonio

061-00000_14354 publicação

Archivos do Museu Nacional do 

Rio de Janeiro

061-00000_14355 publicação

Exposição comemorativa 150 

anos de lançamento da 1ª ed. 

da "Viagem Pitoresca e Histórica 

ao Brasil" 1834-1984 - J. B. 

Debret: aquarelas

061-00000_14356 publicação Uma fresta na janela...

061-00000_14357 publicação Cult

061-00000_14358 publicação Cult

061-00000_14359 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14360 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14361 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14362 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14363 publicação Revista do Museu Paulista

061-00000_14364 publicação

Tupã e o progresso de sua 

colônia japonesa em um quarto 

de século

061-00000_14365 publicação

Tupã e o progresso de sua 

colônia japonesa em um quarto 

de século



061-00000_14366 publicação [Sem título] - (Japonês)

061-00000_14367 publicação Atlas [japonês]

061-00000_14368 publicação Revista Cultural

061-00000_14369 publicação Revista Cultural

061-00000_14370 publicação Revista Cultural

061-00000_14371 publicação Revista Cultural

061-00000_14372 publicação Revista Cultural

061-00000_14373 publicação Revista Cultural

061-00000_14374 publicação Revista Cultural

061-00000_14375 publicação Revista Cultural

061-00000_14376 publicação Revista Cultural

061-00000_14377 publicação Revista Cultural

061-00000_14378 publicação Revista Cultural

061-00000_14379 publicação Revista Cultural

061-00000_14380 publicação Revista Cultural

061-00000_14381 publicação Revista Cultural

061-00000_14382 publicação Revista Cultural

061-00000_14383 publicação Revista Cultural

061-00000_14384 publicação Revista Cultural

061-00000_14385 publicação Revista Cultural

061-00000_14386 publicação Revista Cultural

061-00000_14387 publicação Revista Cultural

061-00000_14388 publicação Revista Cultural

061-00000_14389 publicação Revista Cultural

061-00000_14390 publicação Revista Cultural

061-00000_14391 publicação Revista Cultural

061-00000_14392 publicação Revista Cultural

061-00000_14393 publicação Revista Cultural

061-00000_14394 publicação Revista Cultural

061-00000_14395 publicação Revista Cultural

061-00000_14396 publicação Revista Cultural

061-00000_14397 publicação Revista Cultural

061-00000_14398 publicação Revista Cultural

061-00000_14399 publicação Revista Cultural



061-00000_14400 publicação Revista Cultural

061-00000_14401 publicação Revista Cultural

061-00000_14402 publicação Revista Cultural

061-00000_14403 publicação Revista Cultural

061-00000_14404 publicação Revista Cultural

061-00000_14405 publicação Revista Cultural

061-00000_14406 publicação Revista Cultural

061-00000_14407 publicação Revista Cultural

061-00000_14408 publicação Revista Cultural

061-00000_14409 publicação Revista Cultural

061-00000_14410 publicação Revista Cultural

061-00000_14411 publicação Revista Cultural

061-00000_14412 publicação Revista Cultural

061-00000_14413 publicação Revista Cultural

061-00000_14414 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14415 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14416 publicação Comércio & Serviços

061-00000_14417 publicação Revista Histórica

061-00000_14418 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14419 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14420 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14421 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14422 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14423 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14424 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14425 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro



061-00000_14426 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14427 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14428 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14429 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14430 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14431 publicação

Novo Vocabulário Ortográfico da 

Língua Portuguêsa

061-00000_14432 publicação

Diccionário Etymológico, 

prosódico e orthográphico

061-00000_14433 publicação Dicionário Prático Ilustrado

061-00000_14434 publicação Dicionário Prático Ilustrado

061-00000_14435 publicação

Novo Dicionário Brasileiro 

Melhoramentos Ilustrado

061-00000_14436 publicação

Novo Dicionário Brasileiro 

Melhoramentos Ilustrado

061-00000_14437 publicação

Novo Dicionário Brasileiro 

Melhoramentos Ilustrado

061-00000_14438 publicação

Novo Dicionário Brasileiro 

Melhoramentos Ilustrado

061-00000_14439 publicação

Novo Dicionário Brasileiro 

Melhoramentos Ilustrado

061-00000_14440 publicação

Dicionário dinâmico da Língua 

Portuguesa

061-00000_14441 publicação

Dicionário dinâmico da Língua 

Portuguesa

061-00000_14442 publicação

Dicionário dinâmico da Língua 

Portuguesa



061-00000_14443 publicação

Dicionário dinâmico da Língua 

Portuguesa: atlas de Anatomia 

Humana

061-00000_14444 publicação

Detergentes da descoberta aos 

seus benefícios - Estudos Gessy 

Lever

061-00000_14445 publicação

Isto é margarina - Estudos Gessy 

Lever

061-00000_14446 publicação

Física: segundo Livro Ciclo 

Colegial

061-00000_14447 publicação Patologia Social

061-00000_14448 publicação Arte - Tibetana

061-00000_14449 publicação

Klaxon: mensageiro de arte 

moderna

061-00000_14450 publicação Criança brinca, não brinca?

061-00000_14451 publicação American Indian Foods

061-00000_14452 publicação

Notas Arqueológicas de São 

Paulo, Brasil, Escrito em Japonês

061-00000_14453 publicação A arte - maior da gravura

061-00000_14454 publicação Uma rosa no altar

061-00000_14455 publicação

Arte - história e poesia nos 

talões de cheque

061-00000_14456 publicação Folclore Brasileiro Paraná

061-00000_14457 publicação

Trabalho dirigido de História do 

Brasil

061-00000_14458 publicação O Brasil e suas riquezas

061-00000_14459 publicação [Sem título] - (Dinamarca)

061-00000_14460 publicação Cafés do Brasil

061-00000_14461 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14462 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14463 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14464 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14465 publicação Biblioteca de Seleções



061-00000_14466 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14467 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14468 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14469 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14470 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14471 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14472 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14473 publicação Biblioteca de Seleções

061-00000_14474 publicação Coleção Museu Paulista

061-00000_14475 publicação Coleção Museu Paulista

061-00000_14476 publicação Coleção Museu Paulista

061-00000_14477 publicação Coleção Museu Paulista

061-00000_14478 publicação Da literatura à Tevê

061-00000_14479 publicação Circo espetáculo de periferia

061-00000_14480 publicação

Manual de orientação 

museológica e museográfica

061-00000_14481 publicação

Prevenção e segurança nos 

museus

061-00000_14482 publicação Tempo de transição

061-00000_14483 publicação De Anita ao Museu

061-00000_14484 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-00000_14485 publicação

Banco do Brasil S.A. relatório de 

1952

061-00000_14486 publicação Minhas Recordações

061-00000_14487 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14488 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14489 publicação Cult

061-00000_14490 publicação Cult

061-00000_14491 publicação Revista Cultural

061-00000_14492 publicação Revista Cultural

061-00000_14493 publicação Revista Cultural

061-00000_14494 publicação Revista Cultural



061-00000_14495 publicação Revista Cultural

061-00000_14496 publicação Revista Cultural

061-00000_14497 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14498 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14499 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14500 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14501 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14502 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14503 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14504 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14505 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14506 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14507 publicação Guia Tudoeste

061-00000_14508 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14509 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14510 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14511 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14512 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14513 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14514 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14515 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14516 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14517 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro



061-00000_14518 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14519 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14520 publicação Verde-Oliva: Exército Brasileiro

061-00000_14521 publicação

Eco Legal Jornal Educativo 

Socioambiental

061-00000_14522 publicação

Eco Legal Jornal Educativo 

Socioambiental

061-00000_14523 publicação

Eco Legal Jornal Educativo 

Socioambiental

061-00000_14524 publicação Memória

061-00000_14525 publicação Memória

061-00000_14526 publicação Memória

061-00000_14527 publicação Memória

061-00000_14528 publicação Memória

061-00000_14529 publicação

Portugal quando o Atlântico 

encontra a Europa: presenças de 

Santo Antonio

061-00000_14530 publicação

Portugal quando o Atlântico 

encontra a Europa

061-00000_14531 publicação Escola

061-00000_14532 publicação Veja em São Paulo

061-00000_14533 publicação

7 de Setembro, às Margens do 

Ipiranga

061-00000_14534 publicação

7 de Setembro, às Margens do 

Ipiranga

061-00000_14535 publicação

A arte - e seus processos: o 

papel como suporte

061-00000_14536 publicação

Sinopse Histórica do Exército 

Brasileiro



061-00000_14537 publicação

Álbum de Parapuã: o fundador 

da cidade Luis de Souza Leão

061-00000_14538 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14539 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14540 publicação

Museu Municipal de Paulínia: 

[Sem título]

061-00000_14541 publicação

Museu Municipal de Paulínia: 

[Sem título]

061-00000_14542 publicação

O Estado de São Paulo Caderno: 

Cultura "Pensar o conflito"

061-00000_14543 publicação

Cadernos Rioclarenses de 

Ciências Humanas

061-00000_14544 publicação

Cadernos Rioclarenses de 

Ciências Humanas

061-00000_14545 publicação Negócios Coloniais

061-00000_14546 publicação Negócios Coloniais

061-00000_14547 publicação Negócios Coloniais

061-00000_14548 publicação

Museu Municipal de Paulínia: 

[Sem título]

061-00000_14549 publicação

Livro com a 1ª história 

enquadrinhos do mundo 

Bumoriftifcher Bausfmatz

061-00000_14550 publicação

O Manifesto de 1870 e os 

Paulistas

061-00000_14551 publicação

Boletim Mensal Associação 

Comercial e Industrial de Tupã

061-00000_14552 publicação Design Belas Artes

061-00000_14553 publicação Desenhos, aquarelas, guaches

061-00000_14554 publicação

Álbum Histórico do Município de 

Parapuã



061-00000_14555 publicação

Boletim Associação Brasileira de 

Museologia

061-00000_14556 publicação Atlas Geográfico Escolar

061-00000_14557 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14558 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14559 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14560 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14561 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14562 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14563 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14564 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14565 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14566 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14567 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14568 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14569 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14570 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14571 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros



061-00000_14572 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14573 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14574 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14575 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14576 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14577 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14578 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14579 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14580 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14581 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14582 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14583 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14584 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14585 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14586 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14587 publicação

A fazenda moderna - guia do 

criador de gado bovino no Brasil

061-00000_14588 publicação Sphan - Pró Memória



061-00000_14589 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_14590 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_14591 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_14592 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_14593 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_14594 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_14595 publicação Sphan - Pró Memória

061-00000_14596 publicação

Trópico Enciclopédia Ilustrada 

em côres

061-00000_14597 publicação

Trópico Enciclopédia Ilustrada 

em côres

061-00000_14598 publicação Almanaque do Tico-Tico

061-00000_14599 publicação Almanaque do Tico-Tico

061-00000_14600 publicação História da Civilização Paulista

061-00000_14601 publicação

Enciclopédia dos Munícipios 

Brasileiros

061-00000_14602 publicação

Bíblia Sagrada: velho 

testamento: Gênesis a Samuel

061-00000_14603 publicação

Bíblia Sagrada: velho 

testamento: Samuel a Salmos

061-00000_14604 publicação

Bíblia Sagrada: velho e novo 

testamento: Salmos a Mateus

061-00000_14605 publicação

Bíblia Sagrada: novo 

testamento: Mateus a 

Apocalipse

061-00000_14606 publicação

Dezenovevinte: uma virada no 

século

061-00000_14607 publicação

Dezenovevinte: uma virada no 

século



061-00000_14608 publicação

Dezenovevinte: uma virada no 

século

061-00000_14609 publicação

Dezenovevinte: uma virada no 

século

061-00000_14610 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14611 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14612 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14613 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14614 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14615 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14616 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14617 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14618 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14619 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14620 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14621 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14622 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14623 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14624 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional



061-00000_14625 publicação

Bibliografia Brasileira Biblioteca 

Nacional

061-00000_14626 publicação

Carajá V-Moitará Semana do 

Índio

061-00000_14627 publicação

Aspectos da organização social 

dos Kaingang paulistas

061-00000_14628 publicação Plumária Indígena Brasileira

061-00000_14629 publicação

Expo Nacional de Municípios 71-

72

061-00000_14630 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14631 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14632 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14633 publicação Anais da Biblioteca Nacional

061-00000_14634 publicação Os forjadores da cultura

061-00000_14635 publicação Heroísmo e glória

061-00000_14636 publicação Pioneiros do Progresso

061-00000_14637 publicação

Festival e mostra regional de 

arte - e Artesanato

061-00000_14638 publicação Becherone Pintor Painter

061-00000_14639 publicação

Elementos Temáticos de uma 

Coleção

061-00000_14640 publicação

Temática: documentos postais e 

filatélicos nas coleções 

temáticas

061-00000_14641 publicação

Husk of Time: The photographs 

of Victor Masayesva

061-00000_14642 publicação Native Americans

061-00000_14643 publicação

North American Indian Portfolio: 

Hunting Scenes and 

Amusements of the rocky 

mountains and prairies of 

America 1844

061-00000_14644 publicação People of the Plateau



061-00000_14645 publicação

Native Moderns: American 

Indian Painting 1940-1960

061-00000_14646 publicação

The many faces of Edward 

Sherriff Curtis

061-00000_14647 publicação Native American Architecture

061-00000_14648 publicação Spider Spins a History

061-00000_14649 publicação 500 Nations

061-00000_14650 publicação The North American Indians

061-00000_14651 publicação Native American Art

061-00000_14652 publicação Amazônia Native Traditions

061-00000_14653 publicação Arte

061-00000_14654 publicação

Arquivos do Museu de História 

Natural

061-00000_14655 publicação O Viúvo

061-00000_14656 publicação 500 Anos de Arte Russa

061-00000_14657 publicação Paulo Mendes da Rocha

061-00000_14658 publicação Parade 1901-2001

061-00000_14659 publicação Silvio Oppenheim

061-00000_14660 publicação The State - of Native American

061-00000_14661 publicação From a Native Son

061-00000_14662 publicação Fashion Passion

061-00000_14663 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14664 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14665 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14666 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14667 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse



061-00000_14668 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14669 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14670 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14671 publicação Anuário Delta Larousse, 1973

061-00000_14672 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14673 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14674 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14675 publicação

Grande Enciclopédia Delta 

Larousse

061-00000_14676 publicação Anuário Delta Larousse, 1985

061-00000_14677 publicação Anuário Delta Larousse, 1984

061-00000_14678 publicação

Índios do Brasil: Norte - do Rio 

Amazonas III

061-00000_14679 publicação

Índios do Brasil: Norte - do Rio 

Amazonas III

061-00000_14680 publicação Curso de integração pessoal

061-00000_14681 publicação Técnica do discurso moderno

061-00000_14682 publicação

Noologia geral: a ciência do 

espírito

061-00000_14683 publicação Curso de oratória e retórica

061-00000_14684 publicação

Teoria do Conhecimento: 

gnoseologia e criteriologia

061-00000_14685 publicação Filosofia da crise

061-00000_14686 publicação Lógica e dialética

061-00000_14687 publicação

Ontologia e cosmologia: a 

ciência do ser e a ciência do 

cosmos



061-00000_14688 publicação Filosofia e cosmovisão

061-00000_14689 publicação

Sociologia Fundamental e Ética 

Fundamental

061-00000_14690 publicação

O homem perante - o infinito 

(Teologia)

061-00000_14691 publicação

Antologia de famosos discursos 

brasileiros

061-00000_14692 publicação Tratado de Simbólica

061-00000_14693 publicação

Museu Histórico de Paulínia: A 

história em vídeo

061-00000_14694 publicação

Museu Histórico de Paulínia: 

Minha cidade tem história

061-00000_14695 publicação

Museu Histórico de Paulínia: 

Lembranças que o tempo não 

apagou...

061-00000_14696 publicação Museu Histórico de Paulínia

061-00000_14697 publicação

Museu Histórico de Paulínia: 

Fazenda Funil

061-00000_14698 publicação

Museu Histórico de Paulínia: Os 

imigrantes italianos

061-00000_14699 publicação

Museu Histórico de Paulínia: O 

significado da modernização

061-00000_14700 publicação

Museu Histórico de Paulínia: 

Juventude paulinense nos anos 

60

061-00000_14701 publicação

Museu Histórico de Paulínia: O 

novo som do século.

061-00000_14702 publicação

Museu Histórico de Paulínia: A 

sociedade patriarcal brasileira no 

começo do século XX.

061-00000_14703 publicação

Museu Histórico de Paulínia: ...É 

coisa nossa.



061-00000_14704 publicação

Museu Histórico de Paulínia: 

Classificação e numeração de 

pontas-de-projétil.

061-00000_14705 publicação

Museu Histórico de Paulínia: 

Capoeira:a ginga da liberdade.

061-00000_14706 publicação Revista Cultural

061-00000_14707 publicação Revista Cultural

061-00000_14708 publicação Revista Cultural

061-00000_14709 publicação Revista Cultural

061-00000_14710 publicação Revista Cultural

061-00000_14711 publicação Revista Cultural

061-00000_14712 publicação Revista Cultural

061-00000_14713 publicação Revista Cultural

061-00000_14714 publicação Revista Cultural

061-00000_14715 publicação Revista Cultural

061-00000_14716 publicação Revista Cultural

061-00000_14717 publicação Revista Cultural

061-00000_14718 publicação Revista Cultural

061-00000_14719 publicação Revista Cultural

061-00000_14720 publicação Revista Cultural

061-00000_14721 publicação Revista Cultural

061-00000_14722 publicação Revista Cultural

061-00000_14723 publicação Revista Cultural

061-00000_14724 publicação Revista Cultural

061-00000_14725 publicação Revista Cultural

061-00000_14726 publicação Revista Cultural

061-00000_14727 publicação Revista Cultural

061-00000_14728 publicação Revista Cultural

061-00000_14729 publicação Revista Cultural

061-00000_14730 publicação Revista Cultural

061-00000_14731 publicação Revista Cultural

061-00000_14732 publicação Revista Cultural

061-00000_14733 publicação Revista Cultural



061-00000_14734 publicação Revista Cultural

061-00000_14735 publicação Revista Cultural

061-00000_14736 publicação Revista Cultural

061-00000_14737 publicação Revista Cultural

061-00000_14738 publicação Revista Cultural

061-00000_14739 publicação Revista Cultural

061-00000_14740 publicação Revista Cultural

061-00000_14741 publicação Revista Cultural

061-00000_14742 publicação Revista Cultural

061-00000_14743 publicação Revista Cultural

061-00000_14744 publicação Revista Cultural

061-00000_14745 publicação Revista Cultural

061-00000_14746 publicação Revista Cultural

061-00000_14747 publicação Revista Cultural

061-00000_14748 publicação Revista Cultural

061-00000_14749 publicação Revista Cultural

061-00000_14750 publicação Revista Cultural

061-00000_14751 publicação Revista Cultural

061-00000_14752 publicação Revista Cultural

061-00000_14753 publicação Revista Cultural

061-00000_14754 publicação Revista Cultural

061-00000_14755 publicação Revista Cultural

061-00000_14756 publicação Curiosidades

061-00000_14757 publicação Curiosidades

061-00000_14758 publicação Curiosidades

061-00000_14759 publicação

Os Lusíadas: algumas das 

questões mais controvertidas

061-00000_14760 publicação

Os Lusíadas: algumas das 

questões mais controvertidas

061-00000_14761 publicação

Minha prisão e o que nela eu 

ouvi



061-00000_14762 publicação

Minha prisão e o que nela eu 

ouvi

061-00000_14763 publicação

Minha prisão e o que nela eu 

ouvi

061-00000_14764 publicação

Minha prisão e o que nela eu 

ouvi

061-00000_14765 publicação

Minha prisão e o que nela eu 

ouvi

061-00000_14766 publicação

Minha prisão e o que nela eu 

ouvi

061-00000_14767 publicação

Minha prisão e o que nela eu 

ouvi

061-00000_14768 publicação

Minha prisão e o que nela eu 

ouvi

061-00000_14769 publicação

A carta de Pero Vaz de Caminha 

: por que terá sido escrita

061-00000_14770 publicação

A carta de Pero Vaz de Caminha 

: por que terá sido escrita

061-00000_14771 publicação

A carta de Pero Vaz de Caminha 

: por que terá sido escrita

061-00000_14772 publicação História do Povo Brasileiro

061-00000_14773 publicação História do Povo Brasileiro

061-00000_14774 publicação História do Povo Brasileiro

061-00000_14775 publicação História do Povo Brasileiro

061-00000_14776 publicação História do Povo Brasileiro

061-00000_14777 publicação História do Povo Brasileiro

061-00000_14778 publicação Histórias Extraordinárias

061-00000_14779 publicação Soccorsi d'urgenza

061-00000_14780 publicação

Os Lusíadas: algumas das 

questões mais controvertidas



061-00000_14781 publicação Poesias premiadas e outras

061-00000_14782 publicação Poliantéia

061-00000_14783 publicação

Revista do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional

061-00000_14784 publicação

Introdução ao ensino dirigido de 

Museologia: exercícios

061-00000_14785 publicação Coleção Museu Paulista

061-00000_14786 publicação A filha do Inca

061-00000_14787 publicação O Encontro Marcado

061-00000_14788 publicação Chuva crioula

061-00000_14789 publicação Como tirar boas fotografias

061-00000_14790 publicação

Guerra da Finlândia inverno de 

sangue

061-00000_14791 publicação Da Noruega ao México

061-00000_14792 publicação O segredo da águia dourada

061-00000_14793 publicação

Lautaro o jovem libertador de 

Arauco

061-00000_14794 publicação Álbum de Roma

061-00000_14795 publicação

A prática elementar da 

homoeopathia pelo doutor Mure

061-00000_14796 publicação

O supletivo em mil testes - 2º 

Grau

061-00000_14797 publicação

Princípios básicos de currículo e 

ensino

061-00000_14798 publicação A arara vermelha

061-00000_14799 publicação

Padre Eustáquio: o vigário de 

Poá

061-00000_14800 publicação O Cardeal

061-00000_14801 publicação Alla ricerca di me stesso

061-00000_14802 publicação Manu a menina que sabia ouvir

061-00000_14803 publicação Casa Grande & Senzala 2



061-00000_14804 publicação Aptidão física em qualquer idade

061-00000_14805 publicação

Dicionário de Terminologia 

Arquivística

061-00000_14806 publicação Ensino e profissões de 2º Grau

061-00000_14807 publicação Biologia

061-00000_14808 publicação

Grande Dicionário da Língua 

Portuguesa

061-00000_14809 publicação

Grande Dicionário da Língua 

Portuguesa

061-00000_14810 publicação Folclore de São Paulo

061-00000_14811 publicação

Documentos, por favor: sistema 

Estadual de Arquivos

061-00000_14812 publicação

Guia Preliminar do arquivo de 

negativos

061-00000_14813 publicação

Utilização Cultural de material de 

museus

061-00000_14814 publicação O que mudou: 50 dias

061-00000_14815 publicação

Ambiente - construído - Acervo 

RECEM 1

061-00000_14816 publicação Cartilha das Mães

061-00000_14817 publicação O Cruzeiro

061-00000_14818 publicação

Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Guarujá - Bertioga

061-00000_14819 publicação SP Cultura

061-00000_14820 publicação Legislação Funai

061-00000_14821 publicação

Aspectos da organização social 

dos Kaingáng paulistas

061-00000_14822 publicação História do Brasil

061-00000_14823 publicação História do Brasil

061-00000_14824 publicação História do Brasil



061-00000_14825 publicação História do Brasil

061-00000_14826 publicação

O Caso IMESP: O uso irregular 

da Imprensa Oficial entre 1979 e 

1982

061-00000_14827 publicação Carta Mensal

061-00000_14828 publicação Manchete

061-00000_14829 publicação Manchete

061-00000_14830 publicação Cidade de Tupan

061-00000_14831 publicação Visão

061-00000_14832 publicação Visão

061-00000_14833 publicação Manchete

061-00000_14834 publicação Visão

061-00000_14835 publicação Life en Español

061-00000_14836 publicação Life en Español

061-00000_14837 publicação Manchete

061-00000_14838 publicação Revista do Sul

061-00000_14839 publicação Manchete

061-00000_14840 publicação Manchete

061-00000_14841 publicação O Cruzeiro

061-00000_14842 publicação Manchete

061-00000_14843 publicação O Cruzeiro

061-00000_14844 publicação Folha do Povo em revista

061-00000_14845 publicação Manchete

061-00000_14846 publicação Folha do Povo em revista

061-00000_14847 publicação Visão

061-00000_14848 publicação Educação

061-00000_14849 publicação Educação

061-00000_15065 publicação Jornal da Região

061-00000_15183 publicação

061-00000_15319 publicação Jornal da Região

061-00000_15379 publicação Folha do Povo

061-00000_15679 publicação Jornal da Região

061-00000_15888 publicação Jornal da Região

061-00000_16004 publicação Jornal da Região



061-00000_16071 publicação Folha do Povo

061-00000_16073 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19974 publicação Folha do Povo

061-00000_19975 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19976 publicação Jornal da Região

061-00000_19977 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19978 publicação Folha da Manhã

061-00000_19979 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19980 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19981 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19982 publicação Folha do Povo

061-00000_19983 publicação Jornal da Comarca

061-00000_19984 publicação Jornal da Comarca

061-00000_19985 publicação Jornal da Comarca

061-00000_19986 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19987 publicação Jornal da Comarca

061-00000_19988 publicação Jornal da Comarca

061-00000_19989 publicação Jornal da Comarca

061-00000_19990 publicação A Voz do Comércio de Tupã

061-00000_19991 publicação Jornal da Comarca

061-00000_19992 publicação Jornal da Comarca

061-00000_19993 publicação Folha do Povo

061-00000_19994 publicação Folha do Povo

061-00000_19995 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19996 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19997 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19998 publicação Jornal de Tupã

061-00000_19999 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20000 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20001 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20002 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20003 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20004 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20005 publicação Jornal de Tupã



061-00000_20006 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20007 publicação Folha do Povo

061-00000_20008 publicação Folha do Povo

061-00000_20009 publicação Folha do Povo

061-00000_20010 publicação Folha do Povo

061-00000_20011 publicação Folha do Povo

061-00000_20012 publicação Folha do Povo

061-00000_20013 publicação Folha do Povo

061-00000_20014 publicação Folha do Povo

061-00000_20015 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20016 publicação Jornal de Tupã

061-00000_20017 publicação O Estado de S. Paulo

061-00000_20018 publicação Folha de S. Paulo

061-00000_20019 publicação Alto Cafezal

061-00000_20020 publicação Correio Paulistano

061-00000_20021 publicação Folha da Manhã

061-00000_20022 publicação Diário de Notícias

061-00000_20023 publicação Jornal da Região

061-00000_20024 publicação Jornal da Região

061-00000_20025 publicação Jornal da Região

061-00000_20026 publicação Jornal da Região

061-00000_20027 publicação Jornal da Região

061-00000_20028 publicação Jornal da Região

061-00000_20029 publicação Jornal da Região

061-00000_20030 publicação Jornal da Região

061-00000_20031 publicação Jornal da Região

061-00000_20032 publicação Jornal da Região

061-00000_20033 publicação Jornal da Região

061-00000_20034 publicação Jornal da Região

061-00000_20035 publicação Jornal da Região

061-00000_20036 publicação Jornal da Região

061-00060 publicação Correio de Marília

061-00061 publicação Folha de S. Paulo

061-00062 publicação O Estado de S. Paulo



061-00063 publicação Folha de S. Paulo

061-00064 publicação Folha de S. Paulo

061-00065 publicação A Noticia

061-00066 publicação Jornal de Tupã

061-00067 publicação Correio da Noroeste

061-00068 publicação Correio de Marília

061-00081.02 publicação A Cidade de Tupã

061-00082 publicação Jornal de Tupã

061-00083 publicação Jornal Vanguarda

061-00086 publicação O Guaraní

061-00087 publicação

Imprensa Ilustrada: uma revista 

de Tupan para todo Brasil

061-00699 publicação Correio da Manhã

061-00746 publicação O Cruzeiro do Sul

061-00747 publicação O Cruzeiro do Sul

061-00748 publicação O Cruzeiro do Sul

061-00749 publicação O Cruzeiro do Sul

061-00751.02 publicação

Força Expedicionária Brasileira 

(Notícia Histórica)

061-00812 publicação

Estudos de sambaquis: nota 

prévia

061-00907 publicação Câmara Municipal de São Carlos

Folheto em papel, capa com as inscrições "CARAMA 

MUNICIPAL, LEI N. 288, REGULA A DISTRIBUIÇÃO DE 

AGUA POTÁVEL Á CIDADE DE SÃO CARLOS"; 16 páginas 

unidas entre si por um grampo central

061-01316 publicação

Introdução à técnica de Museus: 

parte especializada

061-01318 publicação

Introdução à técnica de Museus: 

parte geral e parte básica

061-01413 publicação Jornal de Tupã



061-01498 publicação A política indigenista brasileira

061-01525 publicação Casa Grande & Senzala

061-01526 publicação Casa Grande & Senzala

061-01554 publicação O Escolar

Capa em papel na cor rosa, com as inscrições "O 

ESCOLAR, ORGÃO DOS ALUNOS DE GRUPO ESCOLAR 

DE TUPÃ, 8 - ABRIL - 1946"; 20 páginas

061-01564 publicação

Revista do Museu Paulista. 

"Lendas dos índios Terenos"

061-01565 publicação

Revista do Museu Paulista. 

"Aspectos da organização social 

Tapirapé: tripartição, dualidade 

e graus de idade"

061-01566 publicação

Revista do Museu 

Paulista."Breve notícia sôbre os 

Mbyá-Guarani de Guarita"

061-01852 publicação Jornal de Tupã

061-01853 publicação Jornal de Tupã

061-01854 publicação Jornal de Tupã

061-01855 publicação Jornal de Tupã

061-01856 publicação Jornal de Tupã

061-01857 publicação Jornal de Tupã

061-01858 publicação Jornal de Tupã

061-01859 publicação Jornal de Tupã

061-01860 publicação Jornal de Tupã

061-01861 publicação Jornal de Tupã

061-01862 publicação Jornal de Tupã

061-01863 publicação Jornal de Tupã

061-01864 publicação Jornal de Tupã

061-01865 publicação Jornal de Tupã

061-01866 publicação Jornal de Tupã

061-01867 publicação Jornal de Tupã

061-01868 publicação Jornal de Tupã

061-01869 publicação Jornal de Tupã



061-01870 publicação Jornal de Tupã

061-01871 publicação Jornal de Tupã

061-01872 publicação Jornal de Tupã

061-01873 publicação Jornal de Tupã

061-01874 publicação Jornal de Tupã

061-01875 publicação Jornal de Tupã

061-01876 publicação Jornal de Tupã

061-01877 publicação Jornal de Tupã

061-01878 publicação Jornal de Tupã

061-01879 publicação Jornal de Tupã

061-01880 publicação Jornal de Tupã

061-01881 publicação Jornal de Tupã

061-01882 publicação Jornal de Tupã

061-01883 publicação Jornal de Tupã

061-01884 publicação Jornal de Tupã

061-01885 publicação Jornal de Tupã

061-01886 publicação Jornal de Tupã

061-01887 publicação Jornal de Tupã

061-01888 publicação Jornal de Tupã

061-01889 publicação Jornal de Tupã

061-01890 publicação Jornal de Tupã

061-01891 publicação Jornal de Tupã

061-01892 publicação Jornal de Tupã

061-01893 publicação Jornal de Tupã

061-01894 publicação Jornal de Tupã

061-01895 publicação Jornal de Tupã

061-01896 publicação Jornal de Tupã

061-01897 publicação Jornal de Tupã

061-01898 publicação Jornal de Tupã

061-01899 publicação Jornal de Tupã

061-01900 publicação Jornal de Tupã

061-01901 publicação Jornal de Tupã

061-01902 publicação Jornal de Tupã

061-01903 publicação Jornal de Tupã



061-01904 publicação Jornal de Tupã

061-01905 publicação Jornal de Tupã

061-01906 publicação Jornal de Tupã

061-01907 publicação Jornal de Tupã

061-01908 publicação Jornal de Tupã

061-01909 publicação Jornal de Tupã

061-01910 publicação Jornal de Tupã

061-01911 publicação Jornal de Tupã

061-01912 publicação Jornal de Tupã

061-01913 publicação Jornal de Tupã

061-01914 publicação Jornal de Tupã

061-01915 publicação Jornal de Tupã

061-01916 publicação Jornal de Tupã

061-01917 publicação Jornal de Tupã

061-01918 publicação Jornal de Tupã

061-01919 publicação Jornal de Tupã

061-01920 publicação Jornal de Tupã

061-01921 publicação Jornal de Tupã

061-01922 publicação Jornal de Tupã

061-01923 publicação Jornal de Tupã

061-01924 publicação Jornal de Tupã

061-01925 publicação Jornal de Tupã

061-01926 publicação Jornal de Tupã

061-01927 publicação Jornal de Tupã

061-01928 publicação Jornal de Tupã

061-01929 publicação Jornal de Tupã

061-01930 publicação Jornal de Tupã

061-01931 publicação Jornal de Tupã

061-01932 publicação Jornal de Tupã

061-01933 publicação Jornal de Tupã

061-01934 publicação Jornal de Tupã

061-01935 publicação Jornal de Tupã

061-01936 publicação Jornal de Tupã

061-01937 publicação Jornal de Tupã



061-01938 publicação Jornal de Tupã

061-01939 publicação Jornal de Tupã

061-01940 publicação Jornal de Tupã

061-01941 publicação Jornal de Tupã

061-01942 publicação Jornal de Tupã

061-01943 publicação Jornal de Tupã

061-01944 publicação Jornal de Tupã

061-01945 publicação Jornal de Tupã

061-01946 publicação Jornal de Tupã

061-01947 publicação Jornal de Tupã

061-01948 publicação Jornal de Tupã

061-01949 publicação Jornal de Tupã

061-01950 publicação Jornal de Tupã

061-01951 publicação Jornal de Tupã

061-01952 publicação Jornal de Tupã

061-01953 publicação Jornal de Tupã

061-01954 publicação Jornal de Tupã

061-01955 publicação Jornal de Tupã

061-01956 publicação Jornal de Tupã

061-01957 publicação Jornal de Tupã

061-01958 publicação Jornal de Tupã

061-01959 publicação Jornal de Tupã

061-01960 publicação Jornal de Tupã

061-01961 publicação Jornal de Tupã

061-01962 publicação Jornal de Tupã

061-01963 publicação Jornal de Tupã

061-01964 publicação Jornal de Tupã

061-01965 publicação Jornal de Tupã

061-01966 publicação Jornal de Tupã

061-01967 publicação Jornal de Tupã

061-01968 publicação Jornal de Tupã

061-01969 publicação Jornal de Tupã

061-01970 publicação Jornal de Tupã

061-01971 publicação Jornal de Tupã



061-01972 publicação Jornal de Tupã

061-01973 publicação Jornal de Tupã

061-01974 publicação Jornal de Tupã

061-01975 publicação Jornal de Tupã

061-01976 publicação Jornal de Tupã

061-01977 publicação Jornal de Tupã

061-01978 publicação Jornal de Tupã

061-01979 publicação Jornal de Tupã

061-01980 publicação Jornal de Tupã

061-01981 publicação Jornal de Tupã

061-01982 publicação Jornal de Tupã

061-01983 publicação Jornal de Tupã

061-01984 publicação Jornal de Tupã

061-01985 publicação Jornal de Tupã

061-01986 publicação Jornal de Tupã

061-01987 publicação Jornal de Tupã

061-01988 publicação Jornal de Tupã

061-01989 publicação Jornal de Tupã

061-01990 publicação Jornal de Tupã

061-01991 publicação Jornal de Tupã

061-01992 publicação Jornal de Tupã

061-01993 publicação Jornal de Tupã

061-01994 publicação Jornal de Tupã

061-01995 publicação Jornal de Tupã

061-01996 publicação Jornal de Tupã

061-01997 publicação Jornal de Tupã

061-01998 publicação Jornal de Tupã

061-01999 publicação Jornal de Tupã

061-02000 publicação Jornal de Tupã

061-02001 publicação Jornal de Tupã

061-02002 publicação Jornal de Tupã

061-02003 publicação Jornal de Tupã

061-02004 publicação Jornal de Tupã

061-02005 publicação Jornal de Tupã



061-02006 publicação Jornal de Tupã

061-02007 publicação Jornal de Tupã

061-02008 publicação Jornal de Tupã

061-02009 publicação Jornal de Tupã

061-02010 publicação Jornal de Tupã

061-02011 publicação Jornal de Tupã

061-02012 publicação Jornal de Tupã

061-02013 publicação Jornal de Tupã

061-02014 publicação Jornal de Tupã

061-02015 publicação Jornal de Tupã

061-02016 publicação Jornal de Tupã

061-02017 publicação Jornal de Tupã

061-02018 publicação Jornal de Tupã

061-02019 publicação Jornal de Tupã

061-02020 publicação Jornal de Tupã

061-02021 publicação Jornal de Tupã

061-02022 publicação Jornal de Tupã

061-02023 publicação Jornal de Tupã

061-02024 publicação Jornal de Tupã

061-02025 publicação Jornal de Tupã

061-02026 publicação Jornal de Tupã

061-02027 publicação Jornal de Tupã

061-02028 publicação Jornal de Tupã

061-02029 publicação Jornal de Tupã

061-02030 publicação Jornal de Tupã

061-02031 publicação Jornal de Tupã

061-02032 publicação Jornal de Tupã

061-02033 publicação Jornal de Tupã

061-02034 publicação Jornal de Tupã

061-02035 publicação Jornal de Tupã

061-02036 publicação Jornal de Tupã

061-02037 publicação Jornal de Tupã

061-02038 publicação Jornal de Tupã

061-02039 publicação Jornal de Tupã



061-02040 publicação Jornal de Tupã

061-02041 publicação Jornal de Tupã

061-02042 publicação Jornal de Tupã

061-02043 publicação Jornal de Tupã

061-02044 publicação Jornal de Tupã

061-02045 publicação Jornal de Tupã

061-02046 publicação Jornal de Tupã

061-02047 publicação Jornal de Tupã

061-02048 publicação Jornal de Tupã

061-02049 publicação Jornal de Tupã

061-02050 publicação Jornal de Tupã

061-02051 publicação Jornal de Tupã

061-02052 publicação Jornal de Tupã

061-02053 publicação Jornal de Tupã

061-02054 publicação Jornal de Tupã

061-02055 publicação Jornal de Tupã

061-02056 publicação Jornal de Tupã

061-02057 publicação Jornal de Tupã

061-02058 publicação Jornal de Tupã

061-02059 publicação Jornal de Tupã

061-02060 publicação Jornal de Tupã

061-02061 publicação Jornal de Tupã

061-02062 publicação Jornal de Tupã

061-02063 publicação Jornal de Tupã

061-02064 publicação Jornal de Tupã

061-02065 publicação Jornal de Tupã

061-02066 publicação Jornal de Tupã

061-02067 publicação Jornal de Tupã

061-02068 publicação Jornal de Tupã

061-02069 publicação Jornal de Tupã

061-02070 publicação Jornal de Tupã

061-02071 publicação Jornal de Tupã

061-02072 publicação Jornal de Tupã

061-02073 publicação Jornal de Tupã



061-02074 publicação Jornal de Tupã

061-02075 publicação Jornal de Tupã

061-02076 publicação Jornal de Tupã

061-02077 publicação Jornal de Tupã

061-02078 publicação Jornal de Tupã

061-02079 publicação Jornal de Tupã

061-02080 publicação Jornal de Tupã

061-02081 publicação Jornal de Tupã

061-02082 publicação Jornal de Tupã

061-02083 publicação Jornal de Tupã

061-02084 publicação Jornal de Tupã

061-02085 publicação Jornal de Tupã

061-02086 publicação Jornal de Tupã

061-02087 publicação Jornal de Tupã

061-02088 publicação Jornal de Tupã

061-02089 publicação Jornal de Tupã

061-02090 publicação Jornal de Tupã

061-02091 publicação Jornal de Tupã

061-02092 publicação Jornal de Tupã

061-02093 publicação Jornal de Tupã

061-02094 publicação Jornal de Tupã

061-02095 publicação Jornal de Tupã

061-02096 publicação Jornal de Tupã

061-02097 publicação Jornal de Tupã

061-02098 publicação Jornal de Tupã
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061-02672 publicação Folha do Povo

061-02673 publicação Folha do Povo

061-02674 publicação Folha do Povo

061-02675 publicação Folha do Povo

061-02676 publicação Folha do Povo

061-02677 publicação Folha do Povo

061-02678 publicação Folha do Povo

061-02679 publicação Folha do Povo

061-02680 publicação Folha do Povo

061-02681 publicação Folha do Povo

061-02682 publicação Folha do Povo

061-02683 publicação Folha do Povo

061-02684 publicação Folha do Povo

061-02685 publicação Folha do Povo

061-02686 publicação Folha do Povo

061-02687 publicação Folha do Povo

061-02688 publicação Folha do Povo

061-02689 publicação Folha do Povo

061-02690 publicação Folha do Povo

061-02691 publicação Folha do Povo



061-02692 publicação Folha do Povo

061-02693 publicação Folha do Povo

061-02694 publicação Folha do Povo

061-02695 publicação Folha do Povo

061-02696 publicação Folha do Povo

061-02697 publicação Folha do Povo

061-02698 publicação Folha do Povo

061-02699 publicação Folha do Povo

061-02700 publicação Folha do Povo

061-02701 publicação Folha do Povo

061-02702 publicação Folha do Povo

061-02703 publicação Folha do Povo

061-02704 publicação Folha do Povo

061-02705 publicação Folha do Povo

061-02706 publicação Folha do Povo

061-02707 publicação Folha do Povo

061-02708 publicação Folha do Povo

061-02709 publicação Folha do Povo

061-02710 publicação Folha do Povo

061-02711 publicação Folha do Povo

061-02712 publicação Folha do Povo

061-02713 publicação Folha do Povo

061-02714 publicação Folha do Povo

061-02715 publicação Folha do Povo

061-02716 publicação Folha do Povo

061-02717 publicação Folha do Povo

061-02718 publicação Folha do Povo

061-02719 publicação Folha do Povo

061-02720 publicação Folha do Povo

061-02721 publicação Folha do Povo

061-02722 publicação Folha do Povo

061-02723 publicação Folha do Povo

061-02724 publicação Folha do Povo

061-02725 publicação Folha do Povo



061-02726 publicação Folha do Povo

061-02727 publicação Jornal de Tupã

061-02728 publicação Jornal de Tupã

061-02729 publicação Jornal de Tupã

061-02730 publicação Jornal de Tupã

061-02731 publicação Jornal de Tupã

061-02732 publicação Jornal de Tupã

061-02733 publicação Jornal de Tupã

061-02734 publicação Jornal de Tupã

061-02735 publicação Jornal de Tupã

061-02736 publicação Jornal de Tupã

061-02737 publicação Jornal de Tupã

061-02738 publicação Jornal de Tupã

061-02739 publicação Jornal de Tupã

061-02740 publicação Jornal de Tupã

061-02741 publicação Jornal de Tupã

061-02742 publicação Jornal de Tupã

061-02743 publicação Jornal de Tupã

061-02744 publicação Jornal de Tupã

061-02745 publicação Jornal de Tupã

061-02746 publicação Jornal de Tupã

061-02747 publicação Jornal de Tupã

061-02748 publicação Jornal de Tupã

061-02749 publicação Jornal de Tupã

061-02750 publicação Jornal de Tupã

061-02751 publicação Jornal de Tupã

061-02752 publicação Jornal de Tupã

061-02753 publicação Jornal de Tupã

061-02754 publicação Jornal de Tupã

061-02755 publicação Jornal de Tupã

061-02756 publicação Jornal de Tupã

061-02757 publicação Jornal de Tupã

061-02758 publicação Jornal de Tupã

061-02759 publicação Jornal de Tupã



061-02760 publicação Jornal de Tupã

061-02761 publicação Jornal de Tupã

061-02762 publicação Jornal de Tupã

061-02763 publicação Jornal de Tupã

061-02764 publicação Jornal de Tupã

061-02765 publicação Jornal de Tupã

061-02766 publicação Jornal de Tupã

061-02767 publicação Jornal de Tupã

061-02768 publicação Jornal de Tupã

061-02769 publicação Jornal de Tupã

061-02770 publicação Jornal de Tupã

061-02771 publicação Jornal de Tupã

061-02772 publicação Jornal de Tupã

061-02773 publicação Jornal de Tupã

061-02774 publicação Jornal de Tupã

061-02775 publicação Jornal de Tupã

061-02776 publicação Jornal de Tupã

061-02777 publicação Jornal de Tupã

061-02778 publicação Jornal de Tupã

061-02779 publicação Jornal de Tupã

061-02780 publicação Jornal de Tupã

061-02781 publicação Jornal de Tupã

061-02782 publicação Jornal de Tupã

061-02783 publicação Jornal de Tupã

061-02784 publicação Jornal de Tupã

061-02785 publicação Jornal de Tupã

061-02786 publicação Jornal de Tupã

061-02787 publicação Jornal de Tupã

061-02788 publicação Jornal de Tupã

061-02789 publicação Jornal de Tupã

061-02790 publicação Jornal de Tupã

061-02791 publicação Jornal de Tupã

061-02792 publicação Jornal de Tupã

061-02793 publicação Jornal de Tupã



061-02794 publicação Jornal de Tupã

061-02795 publicação Jornal de Tupã

061-02796 publicação Jornal de Tupã

061-02797 publicação Jornal de Tupã

061-02798 publicação Jornal de Tupã

061-02799 publicação Jornal de Tupã

061-02800 publicação Jornal de Tupã

061-02801 publicação Jornal de Tupã

061-02802 publicação Jornal de Tupã

061-02803 publicação Jornal de Tupã

061-02804 publicação Jornal de Tupã

061-02805 publicação Jornal de Tupã

061-02806 publicação Jornal de Tupã

061-02807 publicação Jornal de Tupã

061-02808 publicação Jornal de Tupã

061-02809 publicação Jornal de Tupã

061-02810 publicação Jornal de Tupã

061-02811 publicação Jornal de Tupã

061-02812 publicação Jornal de Tupã

061-02813 publicação Jornal de Tupã

061-02814 publicação Jornal de Tupã

061-02815 publicação Jornal de Tupã

061-02816 publicação Jornal de Tupã

061-02817 publicação Jornal de Tupã

061-02818 publicação Folha do Povo

061-02819 publicação Folha do Povo

061-02820 publicação Folha do Povo

061-02821 publicação Folha do Povo

061-02822 publicação Folha do Povo

061-02823 publicação Folha do Povo

061-02824 publicação Folha do Povo

061-02825 publicação Folha do Povo

061-02826 publicação Folha do Povo

061-02827 publicação Folha do Povo



061-02828 publicação Folha do Povo

061-02829 publicação Folha do Povo

061-02830 publicação Folha do Povo

061-02831 publicação Folha do Povo

061-02832 publicação Folha do Povo

061-02833 publicação Folha do Povo

061-02834 publicação Folha do Povo

061-02835 publicação Folha do Povo

061-02836 publicação Folha do Povo

061-02837 publicação Folha do Povo

061-02838 publicação Folha do Povo

061-02839 publicação Folha do Povo

061-02840 publicação Folha do Povo

061-02841 publicação Folha do Povo

061-02842 publicação Folha do Povo

061-02843 publicação Folha do Povo

061-02844 publicação Folha do Povo

061-02845 publicação Folha do Povo

061-02846 publicação Folha do Povo

061-02847 publicação Folha do Povo

061-02848 publicação Folha do Povo

061-02849 publicação Folha do Povo

061-02850 publicação Folha do Povo

061-02851 publicação Folha do Povo

061-02852 publicação Folha do Povo

061-02853 publicação Folha do Povo

061-02854 publicação Folha do Povo

061-02855 publicação Folha do Povo

061-02856 publicação Folha do Povo

061-02857 publicação Folha do Povo

061-02858 publicação Folha do Povo

061-02859 publicação Folha do Povo

061-02860 publicação Folha do Povo

061-02861 publicação Folha do Povo



061-02862 publicação Folha do Povo

061-02863 publicação Folha do Povo

061-02864 publicação Folha do Povo

061-02865 publicação Folha do Povo

061-02866 publicação Folha do Povo

061-02867 publicação Folha do Povo

061-02868 publicação Folha do Povo

061-02869 publicação Folha do Povo

061-02870 publicação Folha do Povo

061-02871 publicação Folha do Povo

061-02872 publicação Folha do Povo

061-02873 publicação Folha do Povo

061-02874 publicação Folha do Povo

061-02875 publicação Folha do Povo

061-02876 publicação Folha do Povo

061-02877 publicação Folha do Povo

061-02878 publicação Folha do Povo

061-02879 publicação Folha do Povo

061-02880 publicação Folha do Povo

061-02881 publicação Folha do Povo

061-02882 publicação Folha do Povo

061-02883 publicação Folha do Povo

061-02884 publicação Folha do Povo

061-02885 publicação Folha do Povo

061-02886 publicação Folha do Povo

061-02887 publicação Folha do Povo

061-02888 publicação Folha do Povo

061-02889 publicação Folha do Povo

061-02890 publicação Folha do Povo

061-02891 publicação Folha do Povo

061-02892 publicação Folha do Povo

061-02893 publicação Folha do Povo

061-02894 publicação Folha do Povo

061-02895 publicação Folha do Povo



061-02896 publicação Folha do Povo

061-02897 publicação Folha do Povo

061-02898 publicação Folha do Povo

061-02899 publicação Folha do Povo

061-02900 publicação Folha do Povo

061-02901 publicação Folha do Povo

061-02902 publicação Folha do Povo

061-02903 publicação Folha do Povo

061-02904 publicação Folha do Povo

061-02905 publicação Folha do Povo

061-02906 publicação Folha do Povo

061-02907 publicação Folha do Povo

061-02908 publicação Folha do Povo

061-02914 publicação Jornal de Tupã

061-02915 publicação Jornal de Tupã

061-02916 publicação Jornal de Tupã

061-02917 publicação Jornal de Tupã

061-02918 publicação Jornal de Tupã

061-02919 publicação Jornal de Tupã

061-02920 publicação Jornal de Tupã

061-02921 publicação Jornal de Tupã

061-02922 publicação Jornal de Tupã

061-02923 publicação Jornal de Tupã

061-02924 publicação Jornal de Tupã

061-02925 publicação Jornal de Tupã

061-02926 publicação Jornal de Tupã

061-02927 publicação Jornal de Tupã

061-02928 publicação Jornal de Tupã

061-02929 publicação Jornal de Tupã

061-02930 publicação Jornal de Tupã

061-02931 publicação Jornal de Tupã

061-02932 publicação Jornal de Tupã

061-02933 publicação Jornal de Tupã

061-02934 publicação Jornal de Tupã



061-02935 publicação Jornal de Tupã

061-02936 publicação Jornal de Tupã

061-02937 publicação Jornal de Tupã

061-02938 publicação Jornal de Tupã

061-02939 publicação Jornal de Tupã

061-02940 publicação Jornal de Tupã

061-02941 publicação Jornal de Tupã

061-02942 publicação Jornal de Tupã

061-02943 publicação Jornal de Tupã

061-02944 publicação Jornal de Tupã

061-02945 publicação Jornal de Tupã

061-02946 publicação Jornal de Tupã

061-02947 publicação Jornal de Tupã

061-02948 publicação Jornal de Tupã

061-02949 publicação Jornal de Tupã

061-02950 publicação Jornal de Tupã

061-02951 publicação Jornal de Tupã

061-02952 publicação Jornal de Tupã

061-02953 publicação Jornal de Tupã

061-02954 publicação Jornal de Tupã

061-02955 publicação Jornal de Tupã

061-02956 publicação Jornal de Tupã

061-02957 publicação Jornal de Tupã

061-02958 publicação Jornal de Tupã

061-02959 publicação Jornal de Tupã

061-02960 publicação Jornal de Tupã

061-02961 publicação Jornal de Tupã

061-02962 publicação Jornal de Tupã

061-02963 publicação Jornal de Tupã

061-02964 publicação Jornal de Tupã

061-02965 publicação Jornal de Tupã

061-02966 publicação Jornal de Tupã

061-02967 publicação Jornal de Tupã

061-02968 publicação Jornal de Tupã



061-02969 publicação Jornal de Tupã

061-02970 publicação Jornal de Tupã

061-02971 publicação Jornal de Tupã

061-02972 publicação Jornal de Tupã

061-02973 publicação Jornal de Tupã

061-02974 publicação Jornal de Tupã

061-02975 publicação Jornal de Tupã

061-02976 publicação Jornal de Tupã

061-02977 publicação Jornal de Tupã

061-02978 publicação Jornal de Tupã

061-02979 publicação Jornal de Tupã

061-02980 publicação Jornal de Tupã

061-02981 publicação Jornal de Tupã

061-02982 publicação Jornal de Tupã

061-02983 publicação Jornal de Tupã

061-02984 publicação Jornal de Tupã

061-02985 publicação Jornal de Tupã

061-02986 publicação Jornal de Tupã

061-02987 publicação Jornal de Tupã

061-02988 publicação Jornal de Tupã

061-02989 publicação Jornal de Tupã

061-02990 publicação Jornal de Tupã

061-02991 publicação Jornal de Tupã

061-02992 publicação Jornal de Tupã

061-02993 publicação Jornal de Tupã

061-02994 publicação Jornal de Tupã

061-02995 publicação Jornal de Tupã

061-02996 publicação Jornal de Tupã

061-02997 publicação Jornal de Tupã

061-02998 publicação Jornal de Tupã

061-02999 publicação Jornal de Tupã

061-03000 publicação Jornal de Tupã

061-03001 publicação Jornal de Tupã

061-03002 publicação Jornal de Tupã



061-03003 publicação Jornal de Tupã

061-03004 publicação Jornal de Tupã

061-03005 publicação Jornal de Tupã

061-03006 publicação Jornal de Tupã

061-03007 publicação Jornal de Tupã

061-03008 publicação Jornal de Tupã

061-03009 publicação Jornal de Tupã

061-03010 publicação Jornal de Tupã

061-03011 publicação Jornal de Tupã

061-03012 publicação Jornal de Tupã

061-03013 publicação Jornal de Tupã

061-03014 publicação Jornal de Tupã

061-03015 publicação Jornal de Tupã

061-03016 publicação Jornal de Tupã

061-03017 publicação Jornal de Tupã

061-03018 publicação Jornal de Tupã

061-03019 publicação Jornal de Tupã

061-03020 publicação Jornal de Tupã

061-03021 publicação Jornal de Tupã

061-03022 publicação Jornal de Tupã

061-03023 publicação Jornal de Tupã

061-03024 publicação Jornal de Tupã

061-03025 publicação Jornal de Tupã

061-03026 publicação Jornal de Tupã

061-03027 publicação Jornal de Tupã

061-03028 publicação Jornal de Tupã

061-03029 publicação Jornal de Tupã

061-03030 publicação Jornal de Tupã

061-03031 publicação Jornal de Tupã

061-03032 publicação Jornal de Tupã

061-03033 publicação Jornal de Tupã

061-03034 publicação Jornal de Tupã

061-03035 publicação Jornal de Tupã

061-03036 publicação Jornal de Tupã



061-03037 publicação Jornal de Tupã

061-03038 publicação Jornal de Tupã

061-03039 publicação Jornal de Tupã

061-03040 publicação Jornal de Tupã

061-03041 publicação Jornal de Tupã

061-03042 publicação Jornal de Tupã

061-03043 publicação Jornal de Tupã

061-03044 publicação Jornal de Tupã

061-03045 publicação Jornal de Tupã

061-03046 publicação Jornal de Tupã

061-03047 publicação Jornal de Tupã

061-03048 publicação Jornal de Tupã

061-03049 publicação Jornal de Tupã

061-03050 publicação Jornal de Tupã

061-03051 publicação Jornal de Tupã

061-03052 publicação Jornal de Tupã

061-03053 publicação Jornal de Tupã

061-03054 publicação Jornal de Tupã

061-03055 publicação Jornal de Tupã

061-03056 publicação Jornal de Tupã

061-03057 publicação Jornal de Tupã

061-03058 publicação Jornal de Tupã

061-03059 publicação Jornal de Tupã

061-03060 publicação Jornal de Tupã

061-03061 publicação Jornal de Tupã

061-03062 publicação Jornal de Tupã

061-03063 publicação Jornal de Tupã

061-03064 publicação Jornal de Tupã

061-03065 publicação Jornal de Tupã

061-03066 publicação Jornal de Tupã

061-03067 publicação Jornal de Tupã

061-03068 publicação Jornal de Tupã

061-03069 publicação Jornal de Tupã

061-03070 publicação Jornal de Tupã



061-03071 publicação Jornal de Tupã

061-03072 publicação Jornal de Tupã

061-03073 publicação Jornal de Tupã

061-03074 publicação Jornal de Tupã

061-03075 publicação Jornal de Tupã

061-03076 publicação Jornal de Tupã

061-03077 publicação Jornal de Tupã

061-03078 publicação Jornal de Tupã

061-03079 publicação Jornal de Tupã

061-03080 publicação Jornal de Tupã

061-03081 publicação Jornal de Tupã

061-03082 publicação Jornal de Tupã

061-03083 publicação Jornal de Tupã

061-03084 publicação Jornal de Tupã

061-03085 publicação Jornal de Tupã

061-03086 publicação Jornal de Tupã

061-03087 publicação Jornal de Tupã

061-03088 publicação Jornal de Tupã

061-03089 publicação Jornal de Tupã

061-03090 publicação Jornal de Tupã

061-03091 publicação Jornal de Tupã

061-03092 publicação Jornal de Tupã

061-03093 publicação Jornal de Tupã

061-03094 publicação Jornal de Tupã

061-03095 publicação Jornal de Tupã

061-03096 publicação Jornal de Tupã

061-03097 publicação Jornal de Tupã

061-03098 publicação Jornal de Tupã

061-03099 publicação Jornal de Tupã

061-03100 publicação Jornal de Tupã

061-03101 publicação Jornal de Tupã

061-03102 publicação Jornal de Tupã

061-03103 publicação Jornal de Tupã

061-03104 publicação Jornal de Tupã



061-03105 publicação Jornal de Tupã

061-03106 publicação Jornal de Tupã

061-03107 publicação Jornal de Tupã

061-03108 publicação Jornal de Tupã

061-03109 publicação Jornal de Tupã

061-03110 publicação Jornal de Tupã

061-03111 publicação Jornal de Tupã

061-03112 publicação Jornal de Tupã

061-03113 publicação Jornal de Tupã

061-03114 publicação Jornal de Tupã

061-03115 publicação Jornal de Tupã

061-03116 publicação Jornal de Tupã

061-03117 publicação Jornal de Tupã

061-03118 publicação Jornal de Tupã

061-03119 publicação Jornal de Tupã

061-03120 publicação Jornal de Tupã

061-03121 publicação Jornal de Tupã

061-03122 publicação Jornal de Tupã

061-03123 publicação Jornal de Tupã

061-03124 publicação Jornal de Tupã

061-03125 publicação Jornal de Tupã

061-03126 publicação Jornal de Tupã

061-03127 publicação Jornal de Tupã

061-03128 publicação Jornal de Tupã

061-03129 publicação Jornal de Tupã

061-03130 publicação Jornal de Tupã

061-03131 publicação Jornal de Tupã

061-03132 publicação Jornal de Tupã

061-03133 publicação Jornal de Tupã

061-03134 publicação Jornal de Tupã

061-03135 publicação Jornal de Tupã

061-03136 publicação Jornal de Tupã

061-03137 publicação Jornal de Tupã

061-03138 publicação Jornal de Tupã



061-03139 publicação Jornal de Tupã

061-03140 publicação Jornal de Tupã

061-03141 publicação Jornal de Tupã

061-03142 publicação Jornal de Tupã

061-03143 publicação Jornal de Tupã

061-03144 publicação Jornal de Tupã

061-03145 publicação Jornal de Tupã

061-03146 publicação Jornal de Tupã

061-03147 publicação Jornal de Tupã

061-03148 publicação Jornal de Tupã

061-03149 publicação Jornal de Tupã

061-03150 publicação Jornal de Tupã

061-03151 publicação Jornal de Tupã

061-03152 publicação Jornal de Tupã

061-03153 publicação Jornal de Tupã

061-03154 publicação Jornal de Tupã

061-03155 publicação Jornal de Tupã

061-03156 publicação Jornal de Tupã

061-03157 publicação Jornal de Tupã

061-03158 publicação Jornal de Tupã

061-03159 publicação Jornal de Tupã

061-03160 publicação Jornal de Tupã

061-03161 publicação Jornal de Tupã

061-03162 publicação Jornal de Tupã

061-03163 publicação Jornal de Tupã

061-03164 publicação Jornal de Tupã

061-03165 publicação Jornal de Tupã

061-03166 publicação Jornal de Tupã

061-03167 publicação Jornal de Tupã

061-03168 publicação Jornal de Tupã

061-03169 publicação Jornal de Tupã

061-03170 publicação Jornal de Tupã

061-03171 publicação Jornal de Tupã

061-03172 publicação Jornal de Tupã



061-03173 publicação Jornal de Tupã

061-03174 publicação Jornal de Tupã

061-03175 publicação Jornal de Tupã

061-03176 publicação Jornal de Tupã

061-03177 publicação Jornal de Tupã

061-03178 publicação Jornal de Tupã

061-03179 publicação Jornal de Tupã

061-03180 publicação Jornal de Tupã

061-03181 publicação Jornal de Tupã

061-03182 publicação Jornal de Tupã

061-03183 publicação Jornal de Tupã

061-03184 publicação Jornal de Tupã

061-03185 publicação Jornal de Tupã

061-03186 publicação Jornal de Tupã

061-03187 publicação Jornal de Tupã

061-03188 publicação Jornal de Tupã

061-03189 publicação Jornal de Tupã

061-03190 publicação Jornal de Tupã

061-03191 publicação Jornal de Tupã

061-03192 publicação Jornal de Tupã

061-03193 publicação Jornal de Tupã

061-03195 publicação Jornal de Tupã

061-03196 publicação Jornal de Tupã

061-03197 publicação Jornal de Tupã

061-03198 publicação Jornal de Tupã

061-03199 publicação Jornal de Tupã

061-03200 publicação Jornal de Tupã

061-03201 publicação Jornal de Tupã

061-03202 publicação Jornal de Tupã

061-03203 publicação Jornal de Tupã

061-03204 publicação Jornal de Tupã

061-03205 publicação Jornal de Tupã

061-03206 publicação Jornal de Tupã

061-03207 publicação Jornal de Tupã



061-03208 publicação Jornal de Tupã

061-03209 publicação Jornal de Tupã

061-03210 publicação Jornal de Tupã

061-03211 publicação Jornal de Tupã

061-03320 publicação Visão

061-03321 publicação Panair do Brasil

061-03322 publicação Visão: [Sem título]

061-03324 publicação Visão

061-03325 publicação Visão

061-03326 publicação Visão

061-03327 publicação Visão

061-03328 publicação Visão

061-03329 publicação Visão

061-03333 publicação Visão

061-03334 publicação Visão: [Sem título]

061-03335 publicação Visão: [Sem título]

061-03337 publicação Visão: [Sem título]

061-03338 publicação [Sem título]

061-03340 publicação Manchete

061-03343 publicação Manchete

061-03344 publicação Manchete

061-03345 publicação Manchete

061-03346 publicação Manchete

061-03347 publicação [Sem título]

061-03348 publicação [Sem título]

061-03349 publicação [Sem título]

061-03350 publicação Manchete

061-03351 publicação Manchete

061-03352 publicação Manchete

061-03353 publicação Manchete

061-03354 publicação Manchete

061-03355 publicação Manchete

061-03356 publicação Manchete

061-03357 publicação Visão



061-03358 publicação Visão

061-03359 publicação Visão

061-03360 publicação Visão

061-03362 publicação Visão

061-03363 publicação Visão

061-03364 publicação Visão

061-03365 publicação Visão

061-03366 publicação Visão

061-03367 publicação Visão

061-03369 publicação Visão

061-03377 publicação Visão

061-03380 publicação [Sem título]

061-03381 publicação Visão

061-03382 publicação [Sem título]

061-03383 publicação [Sem título]

061-03384 publicação Visão

061-03385 publicação Visão

061-03386 publicação [Sem título]

061-03387 publicação [Sem título]

061-03388 publicação Visão: [Sem título]

061-03389 publicação Flexopiso

061-03390 publicação [Sem título]

061-03391 publicação Visão

061-03392 publicação Visão

061-03393 publicação [Sem título]

061-03394 publicação [Sem título]

061-03395 publicação Visão

061-03397 publicação Jornal Correio de Marília

061-03398 publicação

Correio de Marília: edição de 

Natal

061-03399 publicação

Correio de Marília: edição de 

Natal

061-03400 publicação Fatos & fotos

061-03401 publicação AnuÀrio Estatístico



061-03402 publicação

VI Recenseamento Geral do 

Brasil Censo Demográfico: 01 de 

Julho de 1950)

061-03403 publicação

Relatório da Diretoria: exercício 

de 1956

061-03405 publicação

Ábum Comemorativo: cidade 

Osvaldo Cruz: 10º Aniversário 

de fundação

061-03406 publicação Osvaldo Cruz

061-03407 publicação O Cruzeiro

061-03411 publicação Fátima Portugal

061-03412 publicação Hans Christian Andersen

061-03414 publicação

La Casa Real Emblemas Himnos 

Nacionales

061-03415 publicação Dinamarca

061-03418 publicação Dinamarca orientacion actual

061-03420 publicação O Cruzeiro

061-03422 publicação Manchete

061-03423 publicação Manchete

061-03425 publicação Manchete

061-03426 publicação Manchete

061-03427 publicação Manchete

061-03428 publicação Manchete

061-03430 publicação Manchete

061-03431 publicação Dracena: a cidade em milagre

061-03432 publicação Life en Español

061-03433 publicação Life

061-03434 publicação Life en Español

061-03436 publicação Life en Español

061-03437 publicação [Sem título]

061-03438 publicação [Sem título]

061-03439 publicação [Sem título]



061-03440 publicação Life en Español

061-03442 publicação Life en Español

061-03443 publicação [Sem título]

061-03446 publicação Manchete: [Sem título]

061-03448 publicação Manchete

061-03449 publicação Suplemento do Jornal Paulista

061-03455 publicação Suplemento do Jornal Paulista

061-03456 publicação Suplemento do Jornal Paulista

061-03457 publicação Suplemento do Jornal Paulista

061-03458 publicação Suplemento do Jornal Paulista

061-03460 publicação Suplemento do Jornal Paulista

061-03461 publicação Manchete

061-03463 publicação Manchete

061-03468 publicação Vale do Ribeira

061-03469 publicação Manchete

061-03470 publicação Manchete

061-03472 publicação Revista do Sul

061-03474 publicação Cia arqueologia

061-03477 publicação

Palácio das Artes Salão de 

Exposições: o processo evolutivo 

das artes em Minas de 1900-

1970

061-03478 publicação Dicionário dos animais do Brasil

061-03479 publicação

Entre sertanejos e índios do 

norte



061-03480 publicação

Hans Staden suas viagens e 

captiveiros entre os selvagens 

do Brazil

061-03481 publicação

El Guarani em la geografia de 

América

061-03482 publicação

Viagem pitoresca através do 

Brasil

061-03483 publicação Os Caduveo

061-03484 publicação

Viagem pitoresca e histórica ao 

Brasil

061-03485 publicação

Viagem pitoresca e histórica ao 

Brasil

061-03486 publicação Viagem à Terra do Brasil

061-03487 publicação Brazil: a terra e o homem

061-03498 publicação

Diálogo sobre a conversão do 

gentil

061-03500 publicação O selvagem

061-03501 publicação Estudos de etnologia brasileira

061-03502 publicação

Os naturalistas viajantes do 

século XVIII-XIX e a etnografia 

indígena

061-03503 publicação Viagem ao Brasil

061-03504 publicação Diccionario Kainjgang-portuguez

061-03505 publicação Vocabuário de la lengua guaraní

061-03506 publicação

Apontamentos para a 

bibliografia da língua tupi-

guarani

061-03507 publicação

Marcha para o Oeste: a 

influência da Bandeira na 

formação social e política do 

Brasil



061-03508 publicação La civilización azteca

061-03509 publicação Índios do Brasil

061-03510 publicação

Entre os aborígenes do Brasil 

central

061-03511 publicação O Brazil e a Oceania

061-03512 publicação Vocabulário da língua brasílica

061-03513 publicação

Os nomes das partes do corpo 

humano pella língua do Brasil de 

Pedro de Castilho

061-03516 publicação Toponímia brasílica

061-03517 publicação Seichos rolados

061-03518 publicação

Ensaio sobre as construcções 

navaes indígenas do Brasil

061-03519 publicação

Línguae guarani grammática 

hispanice "arte de la lengua 

guaraní"

061-03520 publicação Indiologia

061-03521 publicação o Embu de ontem e de hoje

061-03522 publicação

Elementos de Museologia 

História dos Museus: Europa, 

Ásia e África

061-03523 publicação Hiléia Amazônica

061-03525 publicação

Têrmos tupís no português do 

Brasil

061-03526 publicação Ensaios de etnologia brasileira

061-03527 publicação

O caderno da língua ou 

vocabulario portuguez-tupi

061-03528 publicação

Diccionario portuguez-brasiliano 

e brasiliano-portuguez



061-03529 publicação

Lembranças e curiosidades do 

Valle do Amazonas

061-03530 publicação Rondônia

061-03531 publicação Vocabulário português-brasílico

061-03532 publicação

Arte de gramática da língua 

mais usada na costa do Brasil

061-03533 publicação

Revista do Instituto Histórico e 

Geográphico do Brazil

061-03534 publicação O Muyrakytã

061-03535 publicação A vida dos índios Guaycurús

061-03536 publicação Caramuru

061-03537 publicação

Pequeno vocabulário tupi-

português

061-03538 publicação Lendas-brasileiras

061-03539 publicação

O Processo de Assimilação dos 

Terêna

061-03540 publicação

Introdução às línguas indígenas 

brasileiras

061-03541 publicação

Do rio Negro ao Orenoco (a terra-

o homem)

061-03542 publicação

Na terra das palmeiras estudos 

brasileiros

061-03544 publicação A voz do oeste

061-03545 publicação

A raça de Lagoa Santa: velhos e 

novos estudos sobre o homem 

fóssil americano

061-03546 publicação

O Anti - Cristo: As Teses 

Selvagens

061-03548 publicação Colméia

061-03551 publicação Pátria Selvagem

061-03552 publicação Lendas dos nossos índios



061-03553 publicação O Guarani

061-03554 publicação

Índios do Brasil do centro ao 

noroeste e sul de Mato-Grosso

061-03555 publicação

Índios do Brasil Norte do rio 

Amazonas

061-03556 publicação Arte Tibetana

061-03557 publicação Folguedos Infantis Caririenses

061-03558 publicação Diário da Capella

061-03559 publicação

A Epopéia: O Batalhão "14 de 

Julho"

061-03560 publicação Eu vi o Amazonas...

061-03561 publicação

História desconhecida dos 

homens desde há cem mil anos

061-03562 publicação

Em continencia a lei: Episodios 

da Revolução Constitucionalista

061-03564 publicação índios

061-03565 publicação Iracema

061-03567 publicação La esfinge indiana

061-03568 publicação O Uraguai

061-03570 publicação Etnografia e língua tupi guarani

061-03571 publicação

Dos índices de relação 

determinativa de posse no Tupí - 

Guaraní

061-03572 publicação

A liberdade dos índios A 

Companhia de Jesus sua 

pedagogia e seus resultados

061-03573 publicação

A liberdade dos índios A 

companhia de Jesus sua 

pedagogia e seus resultados



061-03576 publicação

História e tradições da cidade de 

São Paulo: metrópole do Café 

(1872-1918) São paulo de agora 

(1918-1954)

061-03578 publicação

Biblioteca Histórica Brasileira I - 

Apontamentos Históricos, 

geográficos, biográficos, 

estatísticos e notociosos da 

Província de São Paulo

061-03579 publicação

Introdução à antropologia 

brasileira: as culturas européias 

e os contactos raciais e culturais

061-03580 publicação

Introdução à Antropologia 

Brasileira: as culturas não-

européias

061-03581 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: século XVI: o 

estabelecimento

061-03582 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: século XVI - A Obra

061-03583 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: fundações e entradas 

séculos XVII-XVIII

061-03584 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: obra e assuntos gerais 

século XVII-XVIII



061-03585 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: da Bahia ao Nordeste 

estabelecimentos e assuntos 

locais Séculos XVII-XVIII

061-03586 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: do Rio de Janeiro ao 

Prata e ao Guaporé Séculos XVII-

XVIII

061-03587 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: séculos XVII-XVIII 

Assuntos Gerais

061-03588 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: escritores: de a a m

061-03589 publicação

História e tradições da cidade de 

São Paulo: arraial de sertanista 

(1554-1828)

061-03590 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: escritórios de m a z

061-03591 publicação

História da Companhia de Jesus 

no Brasil: Índíce Geral

061-03592 publicação

Artes e Ofícios dos Jesuítas no 

Brasil (1549-1760)

061-03593 publicação

Peregrinação pela província de 

São Paulo (1860-1861)

061-03598 publicação

Memória sôbre a viagem do 

Pôrto de Santos à Cidade de 

Cuiabá

061-03599 publicação

Notícias das minas de S. Paulo e 

dos sertões da mesma Capitania



061-03600 publicação

Memórias para a história da 

Capitania de S. Vicente

061-03601 publicação

Viagens às Províncias do Rio de 

Janeiro e São Paulo

061-03606 publicação

Comissão do Quarto Centenário 

da cidade de São Paulo: cartas 

dos primeiros jesuítas do Brasil II

061-03608 publicação

Segunda viagem à São Paulo e 

Quadro histórico da Província de 

São Paulo

061-03609 publicação

Comissão do Quarto Centenário 

da cidade de São Paulo: 

bibliografia crítica da etnologia 

brasileira

061-03613 publicação Na festa de São Lourenço

061-03614 publicação Relatos sertanistas

061-03616 publicação

História Natural do Brasil 

Ilustrada

061-03617 publicação História Natural do Brasil

061-03618 publicação

Annais da Bibliotheca Nacional 

do Rio de Janeiro

061-03619 publicação Historia da colonisação do Brazil

061-03620 publicação

Revista do Museu Paulista Nova 

Série

061-03621 publicação Folha do Povo

061-03622 publicação Folha do Povo

061-03623 publicação Folha do Povo

061-03624 publicação Folha do Povo

061-03625 publicação Folha do Povo

061-03626 publicação Folha do Povo

061-03627 publicação Folha do Povo

061-03628 publicação Folha do Povo



061-03629 publicação Folha do Povo

061-03630 publicação Folha do Povo

061-03631 publicação Folha do Povo

061-03632 publicação Folha do Povo

061-03633 publicação Folha do Povo

061-03634 publicação Folha do Povo

061-03635 publicação Folha do Povo

061-03636 publicação Folha do Povo

061-03637 publicação Folha do Povo

061-03638 publicação Folha do Povo

061-03639 publicação Folha do Povo

061-03640 publicação Folha do Povo

061-03641 publicação Folha do Povo

061-03642 publicação Folha do Povo

061-03643 publicação Folha do Povo

061-03644 publicação Folha do Povo

061-03645 publicação Folha do Povo

061-03646 publicação Folha do Povo

061-03647 publicação Folha do Povo

061-03648 publicação Folha do Povo

061-03649 publicação Folha do Povo

061-03650 publicação Folha do Povo

061-03651 publicação Folha do Povo

061-03652 publicação Folha do Povo

061-03653 publicação Folha do Povo

061-03654 publicação Folha do Povo

061-03655 publicação Folha do Povo

061-03656 publicação Folha do Povo

061-03657 publicação Folha do Povo

061-03658 publicação Folha do Povo

061-03659 publicação Folha do Povo

061-03660 publicação Folha do Povo

061-03661 publicação Folha do Povo

061-03662 publicação Folha do Povo



061-03663 publicação Folha do Povo

061-03664 publicação Folha do Povo

061-03665 publicação Folha do Povo

061-03666 publicação Folha do Povo

061-03667 publicação Folha do Povo

061-03668 publicação Folha do Povo

061-03669 publicação Folha do Povo

061-03670 publicação Folha do Povo

061-03671 publicação Folha do Povo

061-03672 publicação Folha do Povo

061-03673 publicação Folha do Povo

061-03674 publicação Folha do Povo

061-03675 publicação Folha do Povo

061-03676 publicação Folha do Povo

061-03677 publicação Folha do Povo

061-03678 publicação Folha do Povo

061-03679 publicação Folha do Povo

061-03680 publicação Folha do Povo

061-03681 publicação Folha do Povo

061-03682 publicação Folha do Povo

061-03683 publicação Folha do Povo

061-03684 publicação Folha do Povo

061-03685 publicação Folha do Povo

061-03686 publicação Folha do Povo

061-03687 publicação Folha do Povo

061-03688 publicação Folha do Povo

061-03689 publicação Folha do Povo

061-03690 publicação Folha do Povo

061-03691 publicação Folha do Povo

061-03692 publicação Folha do Povo

061-03693 publicação Folha do Povo

061-03694 publicação Folha do Povo

061-03695 publicação Folha do Povo

061-03696 publicação Folha do Povo



061-03697 publicação Folha do Povo

061-03698 publicação Folha do Povo

061-03699 publicação Folha do Povo

061-03700 publicação Folha do Povo

061-03701 publicação Folha do Povo

061-03702 publicação Folha do Povo

061-03703 publicação Folha do Povo

061-03704 publicação Folha do Povo

061-03705 publicação Folha do Povo

061-03706 publicação Folha do Povo

061-03707 publicação Folha do Povo

061-03708 publicação Folha do Povo

061-03709 publicação Folha do Povo

061-03710 publicação Folha do Povo

061-03711 publicação Folha do Povo

061-03712 publicação Folha do Povo

061-03713 publicação Folha do Povo

061-03714 publicação Folha do Povo

061-03715 publicação Folha do Povo

061-03716 publicação Folha do Povo

061-03717 publicação Folha do Povo

061-03718 publicação Folha do Povo

061-03719 publicação Folha do Povo

061-03720 publicação Folha do Povo

061-03721 publicação Folha do Povo

061-03722 publicação Folha do Povo

061-03723 publicação Folha do Povo

061-03724 publicação Folha do Povo

061-03725 publicação Folha do Povo

061-03726 publicação Folha do Povo

061-03727 publicação Folha do Povo

061-03728 publicação Folha do Povo

061-03729 publicação Folha do Povo

061-03730 publicação Folha do Povo



061-03731 publicação Folha do Povo

061-03732 publicação Folha do Povo

061-03733 publicação Folha do Povo

061-03734 publicação Folha do Povo

061-03735 publicação Folha do Povo

061-03736 publicação Folha do Povo

061-03737 publicação Folha do Povo

061-03738 publicação Folha do Povo

061-03739 publicação Folha do Povo

061-03740 publicação Folha do Povo

061-03741 publicação Folha do Povo

061-03742 publicação Folha do Povo

061-03743 publicação Folha do Povo

061-03744 publicação Folha do Povo

061-03745 publicação Folha do Povo

061-03746 publicação Jornal de Tupã

061-03747 publicação Jornal de Tupã

061-03748 publicação Jornal de Tupã

061-03749 publicação Jornal de Tupã

061-03750 publicação Jornal de Tupã

061-03751 publicação Jornal de Tupã

061-03752 publicação Jornal de Tupã

061-03753 publicação Jornal de Tupã

061-03754 publicação Jornal de Tupã

061-03755 publicação Jornal de Tupã

061-03756 publicação Jornal de Tupã

061-03757 publicação Jornal de Tupã

061-03758 publicação Jornal de Tupã

061-03759 publicação Jornal de Tupã

061-03760 publicação Jornal de Tupã

061-03761 publicação Jornal de Tupã

061-03762 publicação Jornal de Tupã

061-03763 publicação Jornal de Tupã

061-03764 publicação Jornal de Tupã



061-03765 publicação Jornal de Tupã

061-03766 publicação Jornal de Tupã

061-03767 publicação Jornal de Tupã

061-03768 publicação Jornal de Tupã

061-03769 publicação Jornal de Tupã

061-03770 publicação Jornal de Tupã

061-03771 publicação Jornal de Tupã

061-03772 publicação Jornal de Tupã

061-03773 publicação Jornal de Tupã

061-03774 publicação Jornal de Tupã

061-03775 publicação Jornal de Tupã

061-03776 publicação Jornal de Tupã

061-03777 publicação Jornal de Tupã

061-03778 publicação Jornal de Tupã

061-03779 publicação Jornal de Tupã

061-03780 publicação Jornal de Tupã

061-03781 publicação Jornal de Tupã

061-03782 publicação Jornal de Tupã

061-03783 publicação Jornal de Tupã

061-03784 publicação Jornal de Tupã

061-03785 publicação Jornal de Tupã

061-03786 publicação Jornal de Tupã

061-03787 publicação Jornal de Tupã

061-03788 publicação Jornal de Tupã

061-03789 publicação Jornal de Tupã

061-03790 publicação Jornal de Tupã

061-03791 publicação Jornal de Tupã

061-03792 publicação Jornal de Tupã

061-03793 publicação Jornal de Tupã

061-03794 publicação Jornal de Tupã

061-03795 publicação Jornal de Tupã

061-03796 publicação Jornal de Tupã

061-03797 publicação Jornal de Tupã

061-03798 publicação Jornal de Tupã



061-03799 publicação Jornal de Tupã

061-03800 publicação Jornal de Tupã

061-03801 publicação Jornal de Tupã

061-03802 publicação Jornal de Tupã

061-03803 publicação Jornal de Tupã

061-03804 publicação Jornal de Tupã

061-03805 publicação Jornal de Tupã

061-03806 publicação Jornal de Tupã

061-03807 publicação Jornal de Tupã

061-03808 publicação Jornal de Tupã

061-03809 publicação Jornal de Tupã

061-03810 publicação Jornal de Tupã

061-03811 publicação Jornal de Tupã

061-03812 publicação Jornal de Tupã

061-03813 publicação Jornal de Tupã

061-03814 publicação Jornal de Tupã

061-03815 publicação Jornal de Tupã

061-03816 publicação Jornal de Tupã

061-03817 publicação Jornal de Tupã

061-03818 publicação Jornal de Tupã

061-03819 publicação Jornal de Tupã

061-03820 publicação Jornal de Tupã

061-03821 publicação Jornal de Tupã

061-03822 publicação Jornal de Tupã

061-03823 publicação Jornal de Tupã

061-03824 publicação Jornal de Tupã

061-03825 publicação Jornal de Tupã

061-03826 publicação Jornal de Tupã

061-03827 publicação Jornal de Tupã

061-03828 publicação Jornal de Tupã

061-03829 publicação Jornal de Tupã

061-03830 publicação Jornal de Tupã

061-03831 publicação Jornal de Tupã

061-03832 publicação Jornal de Tupã



061-03833 publicação Jornal de Tupã

061-03834 publicação Jornal de Tupã

061-03835 publicação Jornal de Tupã

061-03836 publicação Jornal de Tupã

061-03837 publicação Jornal de Tupã

061-03838 publicação Jornal de Tupã

061-03839 publicação Jornal de Tupã

061-03840 publicação Jornal de Tupã

061-03841 publicação Jornal de Tupã

061-03842 publicação Jornal de Tupã

061-03843 publicação Jornal de Tupã

061-03844 publicação Jornal de Tupã

061-03845 publicação Jornal de Tupã

061-03846 publicação Jornal de Tupã

061-03847 publicação Jornal de Tupã

061-03848 publicação Jornal de Tupã

061-03849 publicação Jornal de Tupã

061-03850 publicação Jornal de Tupã

061-03851 publicação Jornal de Tupã

061-03852 publicação Jornal de Tupã

061-03853 publicação Jornal de Tupã

061-03854 publicação Jornal de Tupã

061-03855 publicação Jornal de Tupã

061-03856 publicação Jornal de Tupã

061-03857 publicação Jornal de Tupã

061-03858 publicação Jornal de Tupã

061-03859 publicação Jornal de Tupã

061-03860 publicação Jornal de Tupã

061-03861 publicação Jornal de Tupã

061-03862 publicação Jornal de Tupã

061-03863 publicação Jornal de Tupã

061-03864 publicação Jornal de Tupã

061-03865 publicação Jornal de Tupã

061-03866 publicação Jornal de Tupã



061-03867 publicação Jornal de Tupã

061-03868 publicação Jornal de Tupã

061-03869 publicação Jornal de Tupã

061-03870 publicação Jornal de Tupã

061-03871 publicação Jornal de Tupã

061-03872 publicação Jornal de Tupã

061-03873 publicação Jornal de Tupã

061-03874 publicação Jornal de Tupã

061-03875 publicação Jornal de Tupã

061-03876 publicação Jornal de Tupã

061-03877 publicação Jornal de Tupã

061-03878 publicação Jornal de Tupã

061-03879 publicação Jornal de Tupã

061-03880 publicação Jornal de Tupã

061-03881 publicação Jornal de Tupã

061-03882 publicação Jornal de Tupã

061-03883 publicação Jornal de Tupã

061-03884 publicação Jornal de Tupã

061-03885 publicação Jornal de Tupã

061-03886 publicação Jornal de Tupã

061-03887 publicação Jornal de Tupã

061-03888 publicação Jornal de Tupã

061-03889 publicação Jornal de Tupã

061-03890 publicação Jornal de Tupã

061-03891 publicação Jornal de Tupã

061-03892 publicação Jornal de Tupã

061-03893 publicação Jornal de Tupã

061-03894 publicação Jornal de Tupã

061-03895 publicação Jornal de Tupã

061-03896 publicação Jornal de Tupã

061-03897 publicação Jornal de Tupã

061-03898 publicação Jornal de Tupã

061-03899 publicação Jornal de Tupã

061-03900 publicação Jornal de Tupã



061-03901 publicação Jornal de Tupã

061-03902 publicação Jornal de Tupã

061-03903 publicação Jornal de Tupã

061-03904 publicação Jornal de Tupã

061-03905 publicação Jornal de Tupã

061-03906 publicação Jornal de Tupã

061-03907 publicação Jornal de Tupã

061-03908 publicação Jornal de Tupã

061-03909 publicação Jornal de Tupã

061-03910 publicação Jornal de Tupã

061-03911 publicação Jornal de Tupã

061-03912 publicação Jornal de Tupã

061-03913 publicação Jornal de Tupã

061-03914 publicação Jornal de Tupã

061-03915 publicação Jornal de Tupã

061-03916 publicação Jornal de Tupã

061-03917 publicação Jornal de Tupã

061-03918 publicação Jornal de Tupã

061-03919 publicação Jornal de Tupã

061-03920 publicação Jornal de Tupã

061-03921 publicação Jornal de Tupã

061-03922 publicação Jornal de Tupã

061-03923 publicação Jornal de Tupã

061-03924 publicação Jornal de Tupã

061-03925 publicação Jornal de Tupã

061-03926 publicação Jornal de Tupã

061-03927 publicação Jornal de Tupã

061-03928 publicação Jornal de Tupã

061-03929 publicação Jornal de Tupã

061-03930 publicação Jornal de Tupã

061-03931 publicação Jornal de Tupã

061-03932 publicação Jornal de Tupã

061-03933 publicação Jornal de Tupã

061-03934 publicação Jornal de Tupã



061-03935 publicação Jornal de Tupã

061-03936 publicação Jornal de Tupã

061-03937 publicação Jornal de Tupã

061-03938 publicação Jornal de Tupã

061-03939 publicação Jornal de Tupã

061-03940 publicação Jornal de Tupã

061-03941 publicação Jornal de Tupã

061-03942 publicação Jornal de Tupã

061-03943 publicação Jornal de Tupã

061-03944 publicação Jornal de Tupã

061-03945 publicação Jornal de Tupã

061-03946 publicação Jornal de Tupã

061-03947 publicação Jornal de Tupã

061-03948 publicação Jornal de Tupã

061-03949 publicação Jornal de Tupã

061-03950 publicação Jornal de Tupã

061-03951 publicação Jornal de Tupã

061-03952 publicação Jornal de Tupã

061-03953 publicação Jornal de Tupã

061-03954 publicação Jornal de Tupã

061-03955 publicação Jornal de Tupã

061-03956 publicação Jornal de Tupã

061-03957 publicação Jornal de Tupã

061-03958 publicação Jornal de Tupã

061-03959 publicação Jornal de Tupã

061-03960 publicação Jornal de Tupã

061-03961 publicação Jornal de Tupã

061-03962 publicação Jornal de Tupã

061-03963 publicação Jornal de Tupã

061-03964 publicação Jornal de Tupã

061-03965 publicação Jornal de Tupã

061-03966 publicação Jornal de Tupã

061-03967 publicação Jornal de Tupã

061-03968 publicação Jornal de Tupã



061-03969 publicação Jornal de Tupã

061-03970 publicação Jornal de Tupã

061-03971 publicação Jornal de Tupã

061-03972 publicação Jornal de Tupã

061-03973 publicação Jornal de Tupã

061-03974 publicação Jornal de Tupã

061-03975 publicação Jornal de Tupã

061-03976 publicação Jornal de Tupã

061-03977 publicação Jornal de Tupã

061-03978 publicação Jornal de Tupã

061-03979 publicação Jornal de Tupã

061-03980 publicação Jornal de Tupã

061-03981 publicação Jornal de Tupã

061-03982 publicação Jornal de Tupã

061-03983 publicação Jornal de Tupã

061-03984 publicação Jornal de Tupã

061-03985 publicação Jornal de Tupã

061-03986 publicação Jornal de Tupã

061-03987 publicação Jornal de Tupã

061-03988 publicação Jornal de Tupã

061-03989 publicação Jornal de Tupã

061-03990 publicação Jornal de Tupã

061-03991 publicação Jornal de Tupã

061-03992 publicação Jornal de Tupã

061-03993 publicação Jornal de Tupã

061-03994 publicação Jornal de Tupã

061-03995 publicação Jornal de Tupã

061-03996 publicação Jornal de Tupã

061-03999 publicação

Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Tupã

061-04117 publicação Jornal de Tupã

061-04118 publicação Jornal de Tupã

061-04119 publicação Jornal de Tupã

061-04120 publicação Jornal de Tupã



061-04121 publicação Jornal de Tupã

061-04122 publicação Jornal de Tupã

061-04123 publicação Jornal de Tupã

061-04124 publicação Jornal de Tupã

061-04125 publicação Jornal de Tupã

061-04126 publicação Jornal de Tupã

061-04127 publicação Jornal de Tupã

061-04128 publicação Jornal de Tupã

061-04129 publicação Jornal de Tupã

061-04130 publicação Jornal de Tupã

061-04131 publicação Jornal de Tupã

061-04132 publicação Jornal de Tupã

061-04133 publicação Jornal de Tupã

061-04134 publicação Jornal de Tupã

061-04135 publicação Jornal de Tupã

061-04136 publicação Jornal de Tupã

061-04137 publicação Jornal de Tupã

061-04138 publicação Jornal de Tupã

061-04139 publicação Jornal de Tupã

061-04140 publicação Jornal de Tupã

061-04141 publicação Jornal de Tupã

061-04142 publicação Jornal de Tupã

061-04143 publicação Jornal de Tupã

061-04144 publicação Jornal de Tupã

061-04145 publicação Jornal de Tupã

061-04146 publicação Jornal de Tupã

061-04147 publicação Jornal de Tupã

061-04148 publicação Jornal de Tupã

061-04149 publicação Jornal de Tupã

061-04150 publicação Jornal de Tupã

061-04151 publicação Jornal de Tupã

061-04152 publicação Jornal de Tupã

061-04153 publicação Jornal de Tupã

061-04154 publicação Jornal de Tupã



061-04155 publicação Jornal de Tupã

061-04156 publicação Jornal de Tupã

061-04157 publicação Jornal de Tupã

061-04158 publicação Jornal de Tupã

061-04159 publicação Jornal de Tupã

061-04160 publicação Jornal de Tupã

061-04161 publicação Jornal de Tupã

061-04162 publicação Jornal de Tupã

061-04163 publicação Jornal de Tupã

061-04164 publicação Jornal de Tupã

061-04165 publicação Jornal de Tupã

061-04166 publicação Jornal de Tupã

061-04167 publicação Jornal de Tupã

061-04168 publicação Jornal de Tupã

061-04169 publicação Jornal de Tupã

061-04170 publicação Jornal de Tupã

061-04171 publicação Jornal de Tupã

061-04172 publicação Jornal de Tupã

061-04173 publicação Jornal de Tupã

061-04174 publicação Jornal de Tupã

061-04175 publicação Jornal de Tupã

061-04176 publicação Jornal de Tupã

061-04177 publicação Jornal de Tupã

061-04178 publicação Jornal de Tupã

061-04179 publicação Jornal de Tupã

061-04180 publicação Jornal de Tupã

061-04181 publicação Jornal de Tupã

061-04182 publicação Jornal de Tupã

061-04183 publicação Jornal de Tupã

061-04184 publicação Jornal de Tupã

061-04185 publicação Jornal de Tupã

061-04186 publicação Jornal de Tupã

061-04187 publicação Jornal de Tupã

061-04188 publicação Jornal de Tupã



061-04189 publicação Jornal de Tupã

061-04190 publicação Jornal de Tupã

061-04191 publicação Jornal de Tupã

061-04192 publicação Jornal de Tupã

061-04193 publicação Jornal de Tupã

061-04194 publicação Jornal de Tupã

061-04195 publicação Jornal de Tupã

061-04196 publicação Jornal de Tupã

061-04197 publicação Jornal de Tupã

061-04198 publicação Jornal de Tupã

061-04199 publicação Jornal de Tupã

061-04200 publicação Jornal de Tupã

061-04201 publicação Jornal de Tupã

061-04202 publicação Jornal de Tupã

061-04203 publicação Jornal de Tupã

061-04204 publicação Jornal de Tupã

061-04205 publicação Jornal de Tupã

061-04206 publicação Jornal de Tupã

061-04207 publicação Jornal de Tupã

061-04208 publicação Jornal de Tupã

061-04209 publicação Jornal de Tupã

061-04210 publicação Jornal de Tupã

061-04211 publicação Jornal de Tupã

061-04212 publicação Jornal de Tupã

061-04213 publicação Jornal de Tupã

061-04214 publicação Jornal de Tupã

061-04215 publicação Folha do Povo

061-04216 publicação Folha do Povo

061-04217 publicação Folha do Povo

061-04218 publicação Folha do Povo

061-04219 publicação Folha do Povo

061-04220 publicação Folha do Povo

061-04221 publicação Folha do Povo

061-04222 publicação Folha do Povo



061-04223 publicação Folha do Povo

061-04224 publicação Folha do Povo

061-04225 publicação Folha do Povo

061-04226 publicação Folha do Povo

061-04227 publicação Folha do Povo

061-04228 publicação Folha do Povo

061-04229 publicação Folha do Povo

061-04230 publicação Folha do Povo

061-04231 publicação Folha do Povo

061-04232 publicação Folha do Povo

061-04233 publicação Folha do Povo

061-04234 publicação Folha do Povo

061-04235 publicação Folha do Povo

061-04236 publicação Folha do Povo

061-04237 publicação Folha do Povo

061-04238 publicação Folha do Povo

061-04239 publicação Folha do Povo

061-04240 publicação Folha do Povo

061-04241 publicação Folha do Povo

061-04242 publicação Folha do Povo

061-04243 publicação Folha do Povo

061-04244 publicação Folha do Povo

061-04245 publicação Folha do Povo

061-04246 publicação Folha do Povo

061-04247 publicação Folha do Povo

061-04248 publicação Folha do Povo

061-04249 publicação Folha do Povo

061-04250 publicação Folha do Povo

061-04251 publicação Folha do Povo

061-04252 publicação Folha do Povo

061-04253 publicação Folha do Povo

061-04254 publicação Folha do Povo

061-04255 publicação Folha do Povo

061-04256 publicação Folha do Povo



061-04257 publicação Folha do Povo

061-04258 publicação Folha do Povo

061-04259 publicação Folha do Povo

061-04260 publicação Folha do Povo

061-04261 publicação Folha do Povo

061-04262 publicação Folha do Povo

061-04263 publicação Folha do Povo

061-04264 publicação Folha do Povo

061-04265 publicação Folha do Povo

061-04266 publicação Folha do Povo

061-04267 publicação Folha do Povo

061-04268 publicação Folha do Povo

061-04269 publicação Folha do Povo

061-04270 publicação Folha do Povo

061-04271 publicação Folha do Povo

061-04272 publicação Folha do Povo

061-04273 publicação Folha do Povo

061-04274 publicação Folha do Povo

061-04275 publicação Folha do Povo

061-04276 publicação Folha do Povo

061-04277 publicação Folha do Povo

061-04278 publicação Folha do Povo

061-04279 publicação Folha do Povo

061-04280 publicação Folha do Povo

061-04281 publicação Folha do Povo

061-04282 publicação Folha do Povo

061-04283 publicação Folha do Povo

061-04284 publicação Folha do Povo

061-04285 publicação Folha do Povo

061-04286 publicação Folha do Povo

061-04287 publicação Folha do Povo

061-04288 publicação Folha do Povo

061-04289 publicação Folha do Povo

061-04290 publicação Folha do Povo



061-04291 publicação Folha do Povo

061-04292 publicação Folha do Povo

061-04293 publicação Folha do Povo

061-04294 publicação Folha do Povo

061-04295 publicação Folha do Povo

061-04296 publicação Folha do Povo

061-04297 publicação Folha do Povo

061-04298 publicação Folha do Povo

061-04299 publicação Folha do Povo

061-04300 publicação Folha do Povo

061-04301 publicação Folha do Povo

061-04302 publicação Folha do Povo

061-04303 publicação Folha do Povo

061-04304 publicação Folha do Povo

061-04305 publicação Folha do Povo

061-04306 publicação Folha do Povo

061-04307 publicação Folha do Povo

061-04308 publicação Folha do Povo

061-04309 publicação Folha do Povo

061-04310 publicação Folha do Povo

061-04311 publicação Folha do Povo

061-04312 publicação Folha do Povo

061-04313 publicação Folha do Povo

061-04314 publicação Folha do Povo

061-04315 publicação Folha do Povo

061-04316 publicação Folha do Povo

061-04317 publicação Folha do Povo

061-04318 publicação Folha do Povo

061-04319 publicação Folha do Povo

061-04320 publicação Folha do Povo

061-04321 publicação Folha do Povo

061-04322 publicação Folha do Povo

061-04323 publicação Folha do Povo

061-04324 publicação Folha do Povo



061-04325 publicação Folha do Povo

061-04326 publicação Folha do Povo

061-04327 publicação Folha do Povo

061-04328 publicação Folha do Povo

061-04329 publicação Folha do Povo

061-04330 publicação Folha do Povo

061-04331 publicação Folha do Povo

061-04332 publicação Folha do Povo

061-04333 publicação Folha do Povo

061-04334 publicação Folha do Povo

061-04335 publicação Folha do Povo

061-04336 publicação Folha do Povo

061-04337 publicação Folha do Povo

061-04338 publicação Folha do Povo

061-04339 publicação Folha do Povo

061-04340 publicação Folha do Povo

061-04341 publicação Folha do Povo

061-04342 publicação Folha do Povo

061-04343 publicação Folha do Povo

061-04344 publicação Folha do Povo

061-04345 publicação Folha do Povo

061-04346 publicação Folha do Povo

061-04347 publicação Folha do Povo

061-04348 publicação Folha do Povo

061-04349 publicação Folha do Povo

061-04350 publicação Folha do Povo

061-04351 publicação Folha do Povo

061-04352 publicação Folha do Povo

061-04353 publicação Folha do Povo

061-04354 publicação Folha do Povo

061-04355 publicação Folha do Povo

061-04356 publicação Folha do Povo

061-04357 publicação Folha do Povo

061-04358 publicação Folha do Povo



061-04359 publicação Folha do Povo

061-04360 publicação Folha do Povo

061-04361 publicação Folha do Povo

061-04362 publicação Folha do Povo

061-04363 publicação Folha do Povo

061-04364 publicação Folha do Povo

061-04365 publicação Folha do Povo

061-04366 publicação Folha do Povo

061-04367 publicação Folha do Povo

061-04368 publicação Folha do Povo

061-04369 publicação Folha do Povo

061-04370 publicação Folha do Povo

061-04371 publicação Folha do Povo

061-04372 publicação Folha do Povo

061-04373 publicação Folha do Povo

061-04374 publicação Folha do Povo

061-04375 publicação Folha do Povo

061-04377 publicação Folha do Povo

061-04378 publicação Folha do Povo

061-04379 publicação Folha do Povo

061-04380 publicação Folha do Povo

061-04381 publicação Folha do Povo

061-04382 publicação Folha do Povo

061-04383 publicação Folha do Povo

061-04384 publicação Folha do Povo

061-04385 publicação Folha do Povo

061-04386 publicação Folha do Povo

061-04387 publicação Folha do Povo

061-04388 publicação Folha do Povo

061-04389 publicação Folha do Povo

061-04390 publicação Folha do Povo

061-04391 publicação Folha do Povo

061-04392 publicação Folha do Povo

061-04393 publicação Folha do Povo



061-04394 publicação Folha do Povo

061-04395 publicação Folha do Povo

061-04396 publicação Folha do Povo

061-04397 publicação Folha do Povo

061-04398 publicação Folha do Povo

061-04399 publicação Folha do Povo

061-04400 publicação Folha do Povo

061-04401 publicação Folha do Povo

061-04402 publicação Folha do Povo

061-04403 publicação Folha do Povo

061-04404 publicação Folha do Povo

061-04405 publicação Folha do Povo

061-04406 publicação Folha do Povo

061-04407 publicação Folha do Povo

061-04408 publicação Folha do Povo

061-04409 publicação Folha do Povo

061-04410 publicação Folha do Povo

061-04411 publicação Folha do Povo

061-04412 publicação Folha do Povo

061-04413 publicação Folha do Povo

061-04414 publicação Folha do Povo

061-04415 publicação Folha do Povo

061-04416 publicação Folha do Povo

061-04417 publicação Folha do Povo

061-04418 publicação Folha do Povo

061-04419 publicação Folha do Povo

061-04420 publicação Folha do Povo

061-04421 publicação Folha do Povo

061-04422 publicação Folha do Povo

061-04423 publicação Folha do Povo

061-04424 publicação Folha do Povo

061-04425 publicação Folha do Povo

061-04426 publicação Folha do Povo

061-04427 publicação Folha do Povo



061-04428 publicação Folha do Povo

061-04429 publicação Folha do Povo

061-04430 publicação Folha do Povo

061-04431 publicação Folha do Povo

061-04432 publicação Folha do Povo

061-04433 publicação Folha do Povo

061-04434 publicação Folha do Povo

061-04435 publicação Folha do Povo

061-04436 publicação Folha do Povo

061-04437 publicação Folha do Povo

061-04438 publicação Folha do Povo

061-04439 publicação Folha do Povo

061-04440 publicação Folha do Povo

061-04441 publicação Folha do Povo

061-04442 publicação Folha do Povo

061-04443 publicação Folha do Povo

061-04444 publicação Folha do Povo

061-04445 publicação Folha do Povo

061-04446 publicação Folha do Povo

061-04447 publicação Folha do Povo

061-04448 publicação Folha do Povo

061-04449 publicação Folha do Povo

061-04450 publicação Folha do Povo

061-04451 publicação Folha do Povo

061-04452 publicação Folha do Povo

061-04453 publicação Folha do Povo

061-04454 publicação Folha do Povo

061-04455 publicação Folha do Povo

061-04456 publicação Folha do Povo

061-04457 publicação Folha do Povo

061-04458 publicação Folha do Povo

061-04459 publicação Folha do Povo

061-04460 publicação Folha do Povo

061-04461 publicação Folha do Povo



061-04462 publicação Folha do Povo

061-04463 publicação Folha do Povo

061-04464 publicação Folha do Povo

061-04465 publicação Folha do Povo

061-04466 publicação Folha do Povo

061-04467 publicação Folha do Povo

061-04468 publicação Folha do Povo

061-04469 publicação Folha do Povo

061-04470 publicação Folha do Povo

061-04471 publicação Folha do Povo

061-04472 publicação Folha do Povo

061-04473 publicação Folha do Povo

061-04474 publicação Folha do Povo

061-04475 publicação Folha do Povo

061-04476 publicação Folha do Povo

061-04477 publicação Folha do Povo

061-04478 publicação Folha do Povo

061-04479 publicação Folha do Povo

061-04480 publicação Folha do Povo

061-04481 publicação Folha do Povo

061-04482 publicação Folha do Povo

061-04483 publicação Folha do Povo

061-04484 publicação Folha do Povo

061-04485 publicação Folha do Povo

061-04486 publicação Folha do Povo

061-04487 publicação Folha do Povo

061-04488 publicação Folha do Povo

061-04489 publicação Folha do Povo

061-04490 publicação Folha do Povo

061-04491 publicação Folha do Povo

061-04492 publicação Folha do Povo

061-04493 publicação Folha do Povo

061-04494 publicação Folha do Povo

061-04495 publicação Folha do Povo



061-04496 publicação Folha do Povo

061-04497 publicação Folha do Povo

061-04498 publicação Folha do Povo

061-04499 publicação Folha do Povo

061-04500 publicação Folha do Povo

061-04501 publicação Folha do Povo

061-04502 publicação Folha do Povo

061-04503 publicação Folha do Povo

061-04504 publicação Folha do Povo

061-04505 publicação Folha do Povo

061-04506 publicação Folha do Povo

061-04507 publicação Folha do Povo

061-04508 publicação Folha do Povo

061-04509 publicação Folha do Povo

061-04510 publicação Folha do Povo

061-04511 publicação Folha do Povo

061-04512 publicação Folha do Povo

061-04513 publicação Folha do Povo

061-04514 publicação Folha do Povo

061-04515 publicação Folha do Povo

061-04516 publicação Folha do Povo

061-04517 publicação Folha do Povo

061-04518 publicação Folha do Povo

061-04519 publicação Folha do Povo

061-04520 publicação Folha do Povo

061-04521 publicação Folha do Povo

061-04522 publicação Folha do Povo

061-04523 publicação Folha do Povo

061-04524 publicação Folha do Povo

061-04525 publicação Folha do Povo

061-04526 publicação Folha do Povo

061-04527 publicação Folha do Povo

061-04528 publicação Folha do Povo

061-04529 publicação Folha do Povo



061-04530 publicação Folha do Povo

061-04531 publicação Folha do Povo

061-04532 publicação Folha do Povo

061-04533 publicação Folha do Povo

061-04534 publicação Folha do Povo

061-04535 publicação Folha do Povo

061-04536 publicação Folha do Povo

061-04537 publicação Folha do Povo

061-04538 publicação Folha do Povo

061-04539 publicação Folha do Povo

061-04540 publicação Folha do Povo

061-04541 publicação Folha do Povo

061-04542 publicação Folha do Povo

061-04543 publicação Folha do Povo

061-04544 publicação Folha do Povo

061-04545 publicação Folha do Povo

061-04546 publicação Folha do Povo

061-04547 publicação Folha do Povo

061-04548 publicação Folha do Povo

061-04549 publicação Folha do Povo

061-04550 publicação Folha do Povo

061-04551 publicação Folha do Povo

061-04552 publicação Folha do Povo

061-04553 publicação Folha do Povo

061-04554 publicação Folha do Povo

061-04555 publicação Folha do Povo

061-04556 publicação Folha do Povo

061-04557 publicação Folha do Povo

061-04558 publicação Folha do Povo

061-04559 publicação Folha do Povo

061-04560 publicação Folha do Povo

061-04561 publicação Folha do Povo

061-04562 publicação Folha do Povo

061-04563 publicação Folha do Povo



061-04564 publicação Folha do Povo

061-04565 publicação Folha do Povo

061-04566 publicação Folha do Povo

061-04567 publicação Folha do Povo

061-04568 publicação Folha do Povo

061-04569 publicação Folha do Povo

061-04570 publicação Folha do Povo

061-04571 publicação Folha do Povo

061-04572 publicação Folha do Povo

061-04573 publicação Folha do Povo

061-04574 publicação Folha do Povo

061-04575 publicação Folha do Povo

061-04576 publicação Folha do Povo

061-04577 publicação Folha do Povo

061-04578 publicação Folha do Povo

061-04579 publicação Folha do Povo

061-04580 publicação Folha do Povo

061-04581 publicação Folha do Povo

061-04582 publicação Folha do Povo

061-04583 publicação Folha do Povo

061-04584 publicação Folha do Povo

061-04585 publicação Folha do Povo

061-04586 publicação Folha do Povo

061-04587 publicação Folha do Povo

061-04588 publicação Folha do Povo

061-04589 publicação Folha do Povo

061-04590 publicação Folha do Povo

061-04591 publicação Folha do Povo

061-04592 publicação Folha do Povo

061-04593 publicação Folha do Povo

061-04594 publicação Folha do Povo

061-04595 publicação Folha do Povo

061-04596 publicação Folha do Povo

061-04597 publicação Folha do Povo
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061-06399 publicação Jornal de Tupã
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061-06422 publicação Jornal de Tupã

061-06423 publicação Jornal de Tupã
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061-06426 publicação Jornal de Tupã
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061-06450 publicação Jornal de Tupã

061-06451 publicação Jornal de Tupã

061-06452 publicação Jornal de Tupã

061-06453 publicação Jornal de Tupã

061-06454 publicação Jornal de Tupã

061-06455 publicação Jornal de Tupã

061-06456 publicação Jornal de Tupã

061-06457 publicação Jornal de Tupã
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061-06486 publicação Jornal de Tupã
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061-07179 publicação Jornal de Tupã

061-07180 publicação Jornal de Tupã

061-07181 publicação Jornal de Tupã

061-07182 publicação Jornal de Tupã

061-07183 publicação Jornal de Tupã

061-07184 publicação Jornal de Tupã

061-07185 publicação Jornal de Tupã

061-07186 publicação Jornal de Tupã

061-07187 publicação Jornal de Tupã

061-07188 publicação Jornal de Tupã

061-07189 publicação Jornal de Tupã

061-07190 publicação Jornal de Tupã

061-07191 publicação Jornal de Tupã

061-07192 publicação Jornal de Tupã

061-07193 publicação Jornal de Tupã

061-07194 publicação Jornal de Tupã

061-07195 publicação Jornal de Tupã

061-07196 publicação Jornal de Tupã

061-07197 publicação Jornal de Tupã

061-07198 publicação Jornal de Tupã

061-07199 publicação Jornal de Tupã

061-07200 publicação Jornal de Tupã

061-07201 publicação Jornal de Tupã

061-07202 publicação Jornal de Tupã

061-07203 publicação Jornal de Tupã

061-07204 publicação Jornal de Tupã

061-07205 publicação Jornal de Tupã

061-07206 publicação Jornal de Tupã

061-07207 publicação Jornal de Tupã



061-07208 publicação Jornal de Tupã

061-07209 publicação Jornal de Tupã

061-07210 publicação Jornal de Tupã

061-07211 publicação Jornal de Tupã

061-07212 publicação Jornal de Tupã

061-07213 publicação Jornal de Tupã

061-07214 publicação Jornal de Tupã

061-07215 publicação Jornal de Tupã

061-07216 publicação Jornal de Tupã

061-07217 publicação Jornal de Tupã

061-07218 publicação Jornal de Tupã

061-07219 publicação Jornal de Tupã

061-07220 publicação Jornal de Tupã

061-07221 publicação Jornal de Tupã

061-07222 publicação Jornal de Tupã

061-07223 publicação Jornal de Tupã

061-07224 publicação Jornal de Tupã

061-07225 publicação Jornal de Tupã

061-07226 publicação Jornal de Tupã

061-07227 publicação Jornal de Tupã

061-07228 publicação Jornal de Tupã

061-07229 publicação Jornal de Tupã

061-07230 publicação Jornal de Tupã

061-07231 publicação Jornal de Tupã

061-07232 publicação Jornal de Tupã

061-07233 publicação Jornal de Tupã

061-07234 publicação Jornal de Tupã

061-07235 publicação Jornal de Tupã

061-07236 publicação Jornal de Tupã

061-07237 publicação Jornal de Tupã

061-07238 publicação Jornal de Tupã

061-07239 publicação Jornal de Tupã

061-07240 publicação Jornal de Tupã

061-07241 publicação Jornal de Tupã



061-07242 publicação Jornal de Tupã

061-07243 publicação Jornal de Tupã

061-07244 publicação Jornal de Tupã

061-07245 publicação Jornal de Tupã

061-07246 publicação Jornal de Tupã

061-07247 publicação Jornal de Tupã

061-07248 publicação Jornal de Tupã

061-07249 publicação Jornal de Tupã

061-07250 publicação Jornal de Tupã

061-07251 publicação Jornal de Tupã

061-07252 publicação Jornal de Tupã

061-07253 publicação Jornal de Tupã

061-07254 publicação Jornal de Tupã

061-07255 publicação Jornal de Tupã

061-07256 publicação Jornal de Tupã

061-07257 publicação Jornal de Tupã

061-07258 publicação Jornal de Tupã

061-07259 publicação Jornal de Tupã

061-07260 publicação Jornal de Tupã

061-07261 publicação Jornal de Tupã

061-07262 publicação Jornal de Tupã

061-07263 publicação Jornal de Tupã

061-07264 publicação Jornal de Tupã

061-07265 publicação Jornal de Tupã

061-07266 publicação Jornal de Tupã

061-07267 publicação Jornal de Tupã

061-07268 publicação Jornal de Tupã

061-07269 publicação Jornal de Tupã

061-07270 publicação Jornal de Tupã

061-07271 publicação Jornal de Tupã

061-07272 publicação Jornal de Tupã

061-07273 publicação Jornal de Tupã

061-07274 publicação Jornal de Tupã

061-07275 publicação Jornal de Tupã



061-07276 publicação Jornal de Tupã

061-07277 publicação Jornal de Tupã

061-07278 publicação Jornal de Tupã

061-07279 publicação Jornal de Tupã

061-07280 publicação Jornal de Tupã

061-07281 publicação Jornal de Tupã

061-07282 publicação Jornal de Tupã

061-07283 publicação Jornal de Tupã

061-07284 publicação Jornal de Tupã

061-07285 publicação Jornal de Tupã

061-07286 publicação Jornal de Tupã

061-07287 publicação Jornal de Tupã

061-07288 publicação Jornal de Tupã

061-07289 publicação Jornal de Tupã

061-07290 publicação Jornal de Tupã

061-07291 publicação Jornal de Tupã

061-07292 publicação Jornal de Tupã

061-07293 publicação Jornal de Tupã

061-07294 publicação Jornal de Tupã

061-07296 publicação Jornal de Tupã

061-07297 publicação Jornal de Tupã

061-07298 publicação Jornal de Tupã

061-07299 publicação Jornal de Tupã

061-07300 publicação Jornal de Tupã

061-07301 publicação Jornal de Tupã

061-07302 publicação Jornal de Tupã

061-07303 publicação Jornal de Tupã

061-07304 publicação Jornal de Tupã

061-07305 publicação Jornal de Tupã

061-07306 publicação Jornal de Tupã

061-07307 publicação Jornal de Tupã

061-07308 publicação Jornal de Tupã

061-07309 publicação Jornal de Tupã

061-07310 publicação Jornal de Tupã



061-07311 publicação Jornal de Tupã

061-07312 publicação Jornal de Tupã

061-07313 publicação Jornal de Tupã

061-07314 publicação Jornal de Tupã

061-07315 publicação Jornal de Tupã

061-07316 publicação Jornal de Tupã

061-07317 publicação Jornal de Tupã

061-07318 publicação Jornal de Tupã

061-07319 publicação Jornal de Tupã

061-07320 publicação Jornal de Tupã

061-07321 publicação Jornal de Tupã

061-07322 publicação Jornal de Tupã

061-07323 publicação Jornal de Tupã

061-07324 publicação Jornal de Tupã

061-07325 publicação Jornal de Tupã

061-07326 publicação Jornal de Tupã

061-07327 publicação Jornal de Tupã

061-07328 publicação Jornal de Tupã

061-07329 publicação Jornal de Tupã

061-07330 publicação Jornal de Tupã

061-07331 publicação Jornal de Tupã

061-07332 publicação Jornal de Tupã

061-07333 publicação Jornal de Tupã

061-07334 publicação Jornal de Tupã

061-07335 publicação Jornal de Tupã

061-07336 publicação Jornal de Tupã

061-07337 publicação Jornal de Tupã

061-07338 publicação Jornal de Tupã

061-07339 publicação Jornal de Tupã

061-07340 publicação Jornal de Tupã

061-07341 publicação Jornal de Tupã

061-07342 publicação Jornal de Tupã

061-07343 publicação Jornal de Tupã

061-07344 publicação Jornal de Tupã



061-07345 publicação Jornal de Tupã

061-07346 publicação Jornal de Tupã

061-07347 publicação Jornal de Tupã

061-07348 publicação Jornal de Tupã

061-07349 publicação Jornal de Tupã

061-07350 publicação Jornal de Tupã

061-07351 publicação Jornal de Tupã

061-07352 publicação Jornal de Tupã

061-07353 publicação Jornal de Tupã

061-07354 publicação Jornal de Tupã

061-07355 publicação Jornal de Tupã

061-07356 publicação Jornal de Tupã

061-07357 publicação Jornal de Tupã

061-07358 publicação Jornal de Tupã

061-07359 publicação Jornal de Tupã

061-07360 publicação Jornal de Tupã

061-07361 publicação Jornal de Tupã

061-07362 publicação Jornal de Tupã

061-07363 publicação Jornal de Tupã

061-07364 publicação Jornal de Tupã

061-07365 publicação Jornal de Tupã

061-07366 publicação Jornal de Tupã

061-07367 publicação Jornal de Tupã

061-07368 publicação Jornal de Tupã

061-07369 publicação Jornal de Tupã

061-07370 publicação Jornal de Tupã

061-07371 publicação Jornal de Tupã

061-07372 publicação Jornal de Tupã

061-07373 publicação Folha do Povo

061-07374 publicação Folha do Povo

061-07375 publicação Folha do Povo

061-07376 publicação Folha do Povo

061-07377 publicação Folha do Povo

061-07378 publicação Folha do Povo



061-07379 publicação Folha do Povo

061-07380 publicação Folha do Povo

061-07381 publicação Folha do Povo

061-07382 publicação Folha do Povo

061-07383 publicação Folha do Povo

061-07384 publicação Folha do Povo

061-07385 publicação Folha do Povo

061-07386 publicação Folha do Povo

061-07387 publicação Folha do Povo

061-07388 publicação Folha do Povo

061-07389 publicação Folha do Povo

061-07390 publicação Folha do Povo

061-07391 publicação Folha do Povo

061-07392 publicação Folha do Povo

061-07393 publicação Folha do Povo

061-07395 publicação Folha do Povo

061-07396 publicação Folha do Povo

061-07397 publicação Folha do Povo

061-07398 publicação Folha do Povo

061-07399 publicação Folha do Povo

061-07400 publicação Folha do Povo

061-07401 publicação Folha do Povo

061-07402 publicação Folha do Povo

061-07403 publicação Folha do Povo

061-07404 publicação Folha do Povo

061-07405 publicação Folha do Povo

061-07406 publicação Folha do Povo

061-07407 publicação Folha do Povo

061-07408 publicação Folha do Povo

061-07409 publicação Folha do Povo

061-07410 publicação Folha do Povo

061-07411 publicação Folha do Povo

061-07412 publicação Folha do Povo

061-07413 publicação Folha do Povo



061-07414 publicação Folha do Povo

061-07415 publicação Folha do Povo

061-07416 publicação Folha do Povo

061-07417 publicação Folha do Povo

061-07418 publicação Folha do Povo

061-07419 publicação Folha do Povo

061-07420 publicação Folha do Povo

061-07421 publicação Folha do Povo

061-07422 publicação Folha do Povo

061-07423 publicação Folha do Povo

061-07424 publicação Folha do Povo

061-07425 publicação Folha do Povo

061-07426 publicação Folha do Povo

061-07427 publicação Folha do Povo

061-07428 publicação Folha do Povo

061-07429 publicação Folha do Povo

061-07430 publicação Folha do Povo

061-07431 publicação Folha do Povo

061-07432 publicação Folha do Povo

061-07433 publicação Folha do Povo

061-07434 publicação Folha do Povo

061-07435 publicação Folha do Povo

061-07436 publicação Folha do Povo

061-07437 publicação Folha do Povo

061-07438 publicação Folha do Povo

061-07439 publicação Folha do Povo

061-07440 publicação Folha do Povo

061-07441 publicação Folha do Povo

061-07442 publicação Folha do Povo

061-07443 publicação Folha do Povo

061-07444 publicação Folha do Povo

061-07445 publicação Folha do Povo

061-07446 publicação Folha do Povo

061-07447 publicação Folha do Povo



061-07448 publicação Folha do Povo

061-07449 publicação Folha do Povo

061-07450 publicação Folha do Povo

061-07451 publicação Folha do Povo

061-07452 publicação Folha do Povo

061-07453 publicação Folha do Povo

061-07454 publicação Folha do Povo

061-07455 publicação Folha do Povo

061-07456 publicação Folha do Povo

061-07457 publicação Folha do Povo

061-07458 publicação Folha do Povo

061-07459 publicação Folha do Povo

061-07460 publicação Folha do Povo

061-07461 publicação Folha do Povo

061-07462 publicação Folha do Povo

061-07463 publicação Folha do Povo

061-07464 publicação Folha do Povo

061-07465 publicação Folha do Povo

061-07466 publicação Folha do Povo

061-07467 publicação Folha do Povo

061-07468 publicação Folha do Povo

061-07469 publicação Folha do Povo

061-07470 publicação Folha do Povo

061-07471 publicação Folha do Povo

061-07472 publicação Folha do Povo

061-07473 publicação Folha do Povo

061-07474 publicação Folha do Povo

061-07475 publicação Folha do Povo

061-07477 publicação Folha do Povo

061-07478 publicação Folha do Povo

061-07479 publicação Folha do Povo

061-07480 publicação Folha do Povo

061-07481 publicação Folha do Povo

061-07482 publicação Folha do Povo



061-07483 publicação Folha do Povo

061-07484 publicação Folha do Povo

061-07485 publicação Folha do Povo

061-07486 publicação Folha do Povo

061-07487 publicação Folha do Povo

061-07488 publicação Folha do Povo

061-07489 publicação Folha do Povo

061-07490 publicação Folha do Povo

061-07491 publicação Folha do Povo

061-07492 publicação Folha do Povo

061-07493 publicação Folha do Povo

061-07494 publicação Folha do Povo

061-07495 publicação Folha do Povo

061-07496 publicação Folha do Povo

061-07497 publicação Folha do Povo

061-07498 publicação Folha do Povo

061-07499 publicação Folha do Povo

061-07500 publicação Folha do Povo

061-07501 publicação Folha do Povo

061-07502 publicação Folha do Povo

061-07503 publicação Folha do Povo

061-07505 publicação Folha do Povo

061-07506 publicação Folha do Povo

061-07507 publicação Folha do Povo

061-07508 publicação Folha do Povo

061-07509 publicação Folha do Povo

061-07510 publicação Folha do Povo

061-07511 publicação Folha do Povo

061-07512 publicação Folha do Povo

061-07513 publicação Folha do Povo

061-07514 publicação Folha do Povo

061-07515 publicação Folha do Povo

061-07516 publicação Folha do Povo

061-07517 publicação Folha do Povo



061-07518 publicação Folha do Povo

061-07519 publicação Folha do Povo

061-07520 publicação Folha do Povo

061-07521 publicação Folha do Povo

061-07522 publicação Folha do Povo

061-07523 publicação Folha do Povo

061-07524 publicação Folha do Povo

061-07525 publicação Folha do Povo

061-07526 publicação Folha do Povo

061-07527 publicação Folha do Povo

061-07528 publicação Folha do Povo

061-07529 publicação Folha do Povo

061-07530 publicação Folha do Povo

061-07531 publicação Folha do Povo

061-07532 publicação Folha do Povo

061-07533 publicação Folha do Povo

061-07534 publicação Folha do Povo

061-07535 publicação Folha do Povo

061-07536 publicação Folha do Povo

061-07537 publicação Folha do Povo

061-07538 publicação Folha do Povo

061-07539 publicação Folha do Povo

061-07540 publicação Folha do Povo

061-07541 publicação Folha do Povo

061-07542 publicação Folha do Povo

061-07543 publicação Folha do Povo

061-07544 publicação Folha do Povo

061-07545 publicação Folha do Povo

061-07546 publicação Folha do Povo

061-07547 publicação Folha do Povo

061-07548 publicação Folha do Povo

061-07549 publicação Folha do Povo

061-07550 publicação Folha do Povo

061-07962 publicação Folha do Povo



061-07963 publicação Folha do Povo

061-07964 publicação Folha do Povo

061-07965 publicação Folha do Povo

061-07966 publicação Folha do Povo

061-07967 publicação Folha do Povo

061-07968 publicação Folha do Povo

061-07969 publicação Folha do Povo

061-07970 publicação Folha do Povo

061-07971 publicação Folha do Povo

061-07972 publicação Folha do Povo

061-07973 publicação Folha do Povo

061-07974 publicação Folha do Povo

061-07975 publicação Folha do Povo

061-07976 publicação Folha do Povo

061-07977 publicação Folha do Povo

061-07978 publicação Folha do Povo

061-07979 publicação Folha do Povo

061-07980 publicação Folha do Povo

061-07981 publicação Folha do Povo

061-07982 publicação Folha do Povo

061-07983 publicação Folha do Povo

061-07984 publicação Folha do Povo

061-07985 publicação Folha do Povo

061-07986 publicação Folha do Povo

061-07987 publicação Folha do Povo

061-07988 publicação Folha do Povo

061-07989 publicação Folha do Povo

061-07990 publicação Folha do Povo

061-07991 publicação Folha do Povo

061-07992 publicação Folha do Povo

061-07993 publicação Folha do Povo

061-07994 publicação Folha do Povo

061-07995 publicação Folha do Povo

061-07996 publicação Folha do Povo



061-07997 publicação Folha do Povo

061-07998 publicação Folha do Povo

061-07999 publicação Folha do Povo

061-08000 publicação Folha do Povo

061-08001 publicação Folha do Povo

061-08002 publicação Folha do Povo

061-08003 publicação Folha do Povo

061-08004 publicação Folha do Povo

061-08005 publicação Folha do Povo

061-08006 publicação Folha do Povo

061-08007 publicação Folha do Povo

061-08008 publicação Folha do Povo

061-08009 publicação Folha do Povo

061-08010 publicação Folha do Povo

061-08011 publicação Folha do Povo

061-08012 publicação Folha do Povo

061-08013 publicação Folha do Povo

061-08014 publicação Folha do Povo

061-08015 publicação Folha do Povo

061-08016 publicação Folha do Povo

061-08017 publicação Folha do Povo

061-08018 publicação Folha do Povo

061-08019 publicação Folha do Povo

061-08020 publicação Folha do Povo

061-08021 publicação Folha do Povo

061-08022 publicação Folha do Povo

061-08023 publicação Folha do Povo

061-08024 publicação Folha do Povo

061-08025 publicação Folha do Povo

061-08026 publicação Folha do Povo

061-08027 publicação Folha do Povo

061-08028 publicação Folha do Povo

061-08029 publicação Folha do Povo

061-08030 publicação Folha do Povo



061-08031 publicação Folha do Povo

061-08032 publicação Folha do Povo

061-08033 publicação Folha do Povo

061-08034 publicação Folha do Povo

061-08035 publicação Folha do Povo

061-08036 publicação Folha do Povo

061-08037 publicação Folha do Povo

061-08038 publicação Folha do Povo

061-08039 publicação Folha do Povo

061-08040 publicação Folha do Povo

061-08041 publicação Jornal de Tupã

061-08042 publicação Jornal de Tupã

061-08043 publicação Jornal de Tupã

061-08044 publicação Jornal de Tupã

061-08045 publicação Jornal de Tupã

061-08046 publicação Jornal de Tupã

061-08047 publicação Jornal de Tupã

061-08048 publicação Jornal de Tupã

061-08049 publicação Jornal de Tupã

061-08050 publicação Jornal de Tupã

061-08051 publicação Jornal de Tupã

061-08052 publicação Jornal de Tupã

061-08053 publicação Jornal de Tupã

061-08054 publicação Jornal de Tupã

061-08055 publicação Jornal de Tupã

061-08056 publicação Jornal de Tupã

061-08057 publicação Jornal de Tupã

061-08058 publicação Jornal de Tupã

061-08059 publicação Jornal de Tupã

061-08060 publicação Jornal de Tupã

061-08061 publicação Jornal de Tupã

061-08062 publicação Jornal de Tupã

061-08063 publicação Jornal de Tupã

061-08064 publicação Jornal de Tupã



061-08065 publicação Jornal de Tupã

061-08066 publicação Jornal de Tupã

061-08067 publicação Jornal de Tupã

061-08068 publicação Jornal de Tupã

061-08069 publicação Jornal de Tupã

061-08070 publicação Jornal de Tupã

061-08071 publicação Jornal de Tupã

061-08072 publicação Jornal de Tupã

061-08073 publicação Jornal de Tupã

061-08074 publicação Jornal de Tupã

061-08075 publicação Jornal de Tupã

061-08076 publicação Jornal de Tupã

061-08077 publicação Jornal de Tupã

061-08078 publicação Jornal de Tupã

061-08079 publicação Jornal de Tupã

061-08080 publicação Jornal de Tupã

061-08081 publicação Jornal de Tupã

061-08082 publicação Jornal de Tupã

061-08083 publicação Jornal de Tupã

061-08084 publicação Jornal de Tupã

061-08085 publicação Jornal de Tupã

061-08086 publicação Jornal de Tupã

061-08087 publicação Jornal de Tupã

061-08088 publicação Jornal de Tupã

061-08089 publicação Jornal de Tupã

061-08090 publicação Jornal de Tupã

061-08091 publicação Jornal de Tupã

061-08092 publicação Jornal de Tupã

061-08093 publicação Jornal de Tupã

061-08094 publicação Jornal de Tupã

061-08095 publicação Jornal de Tupã

061-08096 publicação Jornal de Tupã

061-08097 publicação Jornal de Tupã

061-08098 publicação Jornal de Tupã



061-08099 publicação Jornal de Tupã

061-08100 publicação Jornal de Tupã

061-08101 publicação Jornal de Tupã

061-08102 publicação Jornal de Tupã

061-08103 publicação Jornal de Tupã

061-08104 publicação Jornal de Tupã

061-08105 publicação Jornal de Tupã

061-08106 publicação Jornal de Tupã

061-08107 publicação Jornal de Tupã

061-08108 publicação Jornal de Tupã

061-08109 publicação Jornal de Tupã

061-08110 publicação Jornal de Tupã

061-08111 publicação Jornal de Tupã

061-08112 publicação Jornal de Tupã

061-08113 publicação Jornal de Tupã

061-08114 publicação Jornal de Tupã

061-08115 publicação Jornal de Tupã

061-08116 publicação Jornal de Tupã

061-08117 publicação Jornal de Tupã

061-08118 publicação Jornal de Tupã

061-08119 publicação Jornal de Tupã

061-08120 publicação Jornal de Tupã

061-08121 publicação Jornal de Tupã

061-08122 publicação Jornal de Tupã

061-08123 publicação Jornal de Tupã

061-08124 publicação Jornal de Tupã

061-08125 publicação Jornal de Tupã

061-08126 publicação Jornal de Tupã

061-08127 publicação Jornal de Tupã

061-08128 publicação Jornal de Tupã

061-08129 publicação Jornal de Tupã

061-08130 publicação Jornal de Tupã

061-08131 publicação Jornal de Tupã

061-08132 publicação Jornal de Tupã



061-08133 publicação Jornal de Tupã

061-08134 publicação Jornal de Tupã

061-08135 publicação Jornal de Tupã

061-08136 publicação Jornal de Tupã

061-08137 publicação Jornal de Tupã

061-08138 publicação Jornal de Tupã

061-08139 publicação Jornal de Tupã

061-08140 publicação Jornal de Tupã

061-08141 publicação Jornal de Tupã

061-08142 publicação Jornal de Tupã

061-08143 publicação Jornal de Tupã

061-08144 publicação Jornal de Tupã

061-08145 publicação Jornal de Tupã

061-08146 publicação Jornal de Tupã

061-08147 publicação Jornal de Tupã

061-08148 publicação Jornal de Tupã

061-08149 publicação Jornal de Tupã

061-08150 publicação Jornal de Tupã

061-08151 publicação Jornal de Tupã

061-08152 publicação Jornal de Tupã

061-08153 publicação Jornal de Tupã

061-08154 publicação Jornal de Tupã

061-08155 publicação Jornal de Tupã

061-08156 publicação Jornal de Tupã

061-08157 publicação Jornal de Tupã

061-08158 publicação Jornal de Tupã

061-08159 publicação Jornal de Tupã

061-08160 publicação Jornal de Tupã

061-08161 publicação Jornal de Tupã

061-08162 publicação Jornal de Tupã

061-08163 publicação Jornal de Tupã

061-08164 publicação Jornal de Tupã

061-08165 publicação Jornal de Tupã

061-08166 publicação Jornal de Tupã



061-08167 publicação Jornal de Tupã

061-08168 publicação Jornal de Tupã

061-08169 publicação Jornal de Tupã

061-08170 publicação Jornal de Tupã

061-08171 publicação Jornal de Tupã

061-08172 publicação Jornal de Tupã

061-08173 publicação Jornal de Tupã

061-08174 publicação Jornal de Tupã

061-08175 publicação Jornal de Tupã

061-08176 publicação Jornal de Tupã

061-08177 publicação Jornal de Tupã

061-08178 publicação Jornal de Tupã

061-08179 publicação Jornal de Tupã

061-08180 publicação Jornal de Tupã

061-08181 publicação Jornal de Tupã

061-08182 publicação Fotografia Colorida Jornal de Tupã

061-08183 publicação Jornal de Tupã

061-08184 publicação Jornal de Tupã

061-08185 publicação Jornal de Tupã

061-08186 publicação Jornal de Tupã

061-08187 publicação Jornal de Tupã

061-08188 publicação Jornal de Tupã

061-08189 publicação Jornal de Tupã

061-08190 publicação Jornal de Tupã

061-08191 publicação Jornal de Tupã

061-08192 publicação Jornal de Tupã

061-08193 publicação Jornal de Tupã

061-08194 publicação Jornal de Tupã

061-08195 publicação Jornal de Tupã

061-08196 publicação Jornal de Tupã

061-08197 publicação Jornal de Tupã

061-08198 publicação Jornal de Tupã

061-08199 publicação Jornal de Tupã

061-08200 publicação Jornal de Tupã



061-08201 publicação Jornal de Tupã

061-08202 publicação Jornal de Tupã

061-08203 publicação Jornal de Tupã

061-08204 publicação Jornal de Tupã

061-08205 publicação Jornal de Tupã

061-08206 publicação Jornal de Tupã

061-08207 publicação Jornal de Tupã

061-08208 publicação Jornal de Tupã

061-08209 publicação Jornal de Tupã

061-08210 publicação Jornal de Tupã

061-08211 publicação Jornal de Tupã

061-08212 publicação Jornal de Tupã

061-08213 publicação Jornal de Tupã

061-08214 publicação Jornal de Tupã

061-08215 publicação Jornal de Tupã

061-08216 publicação Jornal de Tupã

061-08217 publicação Jornal de Tupã

061-08218 publicação Jornal de Tupã

061-08219 publicação Jornal de Tupã

061-08220 publicação Jornal de Tupã

061-08221 publicação Jornal de Tupã

061-08222 publicação Jornal de Tupã

061-08223 publicação Jornal de Tupã

061-08224 publicação Jornal de Tupã

061-08225 publicação Jornal de Tupã

061-08226 publicação Jornal de Tupã

061-08227 publicação Jornal de Tupã

061-08228 publicação Jornal de Tupã

061-08229 publicação Jornal de Tupã

061-08230 publicação Jornal de Tupã

061-08231 publicação Jornal de Tupã

061-08232 publicação Jornal de Tupã

061-08233 publicação Jornal de Tupã

061-08234 publicação Jornal de Tupã



061-08235 publicação Jornal de Tupã

061-08236 publicação Jornal de Tupã

061-08237 publicação Jornal de Tupã

061-08238 publicação Jornal de Tupã

061-08239 publicação Jornal de Tupã

061-08240 publicação Jornal de Tupã

061-08241 publicação Jornal de Tupã

061-08242 publicação Jornal de Tupã

061-08243 publicação Jornal de Tupã

061-08244 publicação Jornal de Tupã

061-08245 publicação Jornal de Tupã

061-08246 publicação Jornal de Tupã

061-08247 publicação Jornal de Tupã

061-08248 publicação Jornal de Tupã

061-08249 publicação Jornal de Tupã

061-08250 publicação Jornal de Tupã

061-08251 publicação Jornal de Tupã

061-08252 publicação Jornal de Tupã

061-08253 publicação Jornal de Tupã

061-08254 publicação Expo Nacional dos Municípios

061-08255 publicação Guia prático da saúde

061-08468 publicação Folha do Povo

061-08469 publicação Folha do Povo

061-08470 publicação Folha do Povo

061-08471 publicação Folha do Povo

061-08472 publicação Folha do Povo

061-08473 publicação Folha do Povo

061-08474 publicação Folha do Povo

061-08475 publicação Folha do Povo

061-08476 publicação Folha do Povo

061-08477 publicação Folha do Povo

061-08478 publicação Folha do Povo

061-08479 publicação Folha do Povo



061-08480 publicação Folha do Povo

061-08481 publicação Folha do Povo

061-08482 publicação Folha do Povo

061-08483 publicação Folha do Povo

061-08484 publicação Folha do Povo

061-08485 publicação Folha do Povo

061-08486 publicação Folha do Povo

061-08487 publicação Folha do Povo

061-08488 publicação Folha do Povo

061-08489 publicação Folha do Povo

061-08490 publicação Folha do Povo

061-08491 publicação Folha do Povo

061-08492 publicação Folha do Povo

061-08493 publicação Folha do Povo

061-08494 publicação Folha do Povo

061-08495 publicação Folha do Povo

061-08496 publicação Folha do Povo

061-08497 publicação Folha do Povo

061-08498 publicação Folha do Povo

061-08499 publicação Folha do Povo

061-08500 publicação Folha do Povo

061-08501 publicação Folha do Povo

061-08502 publicação Folha do Povo

061-08503 publicação Folha do Povo

061-08504 publicação Folha do Povo

061-08505 publicação Folha do Povo

061-08506 publicação Folha do Povo

061-08507 publicação Folha do Povo

061-08508 publicação Folha do Povo

061-08509 publicação Folha do Povo

061-08510 publicação Folha do Povo

061-08511 publicação Folha do Povo

061-08512 publicação Folha do Povo

061-08513 publicação Folha do Povo



061-08514 publicação Folha do Povo

061-08515 publicação Folha do Povo

061-08516 publicação Folha do Povo

061-08517 publicação Folha do Povo

061-08518 publicação Folha do Povo

061-08519 publicação Folha do Povo

061-08520 publicação Folha do Povo

061-08521 publicação Folha do Povo

061-08522 publicação Folha do Povo

061-08523 publicação Folha do Povo

061-08524 publicação Folha do Povo

061-08525 publicação Folha do Povo

061-08526 publicação Folha do Povo

061-08527 publicação Folha do Povo

061-08528 publicação Folha do Povo

061-08529 publicação Folha do Povo

061-08530 publicação Folha do Povo

061-08531 publicação Folha do Povo

061-08532 publicação Folha do Povo

061-08533 publicação Folha do Povo

061-08534 publicação Folha do Povo

061-08535 publicação Folha do Povo

061-08536 publicação Folha do Povo

061-08537 publicação Folha do Povo

061-08538 publicação Folha do Povo

061-08539 publicação Folha do Povo

061-08540 publicação Folha do Povo

061-08541 publicação Folha do Povo

061-08542 publicação Folha do Povo

061-08543 publicação Folha do Povo

061-08544 publicação Folha do Povo

061-08545 publicação Folha do Povo

061-08546 publicação Folha do Povo

061-08547 publicação Folha do Povo



061-08548 publicação Folha do Povo

061-08549 publicação Folha do Povo

061-08550 publicação Folha do Povo

061-08551 publicação Folha do Povo

061-08552 publicação Folha do Povo

061-08553 publicação Folha do Povo

061-08554 publicação Folha do Povo

061-08555 publicação Folha do Povo

061-08556 publicação Folha do Povo

061-08557 publicação Folha do Povo

061-08558 publicação Folha do Povo

061-08559 publicação Folha do Povo

061-08560 publicação Folha do Povo

061-08561 publicação Folha do Povo

061-08562 publicação Folha do Povo

061-08563 publicação Folha do Povo

061-08564 publicação Folha do Povo

061-08565 publicação Folha do Povo

061-08566 publicação Folha do Povo

061-08567 publicação Folha do Povo

061-08568 publicação Folha do Povo

061-08569 publicação Folha do Povo

061-08570 publicação Folha do Povo

061-08571 publicação Folha do Povo

061-08572 publicação Folha do Povo

061-08573 publicação Folha do Povo

061-08574 publicação Folha do Povo

061-08575 publicação Folha do Povo

061-08576 publicação Folha do Povo

061-08577 publicação Folha do Povo

061-08578 publicação Folha do Povo

061-08579 publicação Folha do Povo

061-08580 publicação Folha do Povo

061-08581 publicação Folha do Povo



061-08582 publicação Folha do Povo

061-08583 publicação Folha do Povo

061-08584 publicação Folha do Povo

061-08585 publicação Folha do Povo

061-08586 publicação Folha do Povo

061-08587 publicação Folha do Povo

061-08588 publicação Folha do Povo

061-08589 publicação Folha do Povo

061-08590 publicação Folha do Povo

061-08591 publicação Folha do Povo

061-08592 publicação Folha do Povo

061-08593 publicação Folha do Povo

061-08594 publicação Folha do Povo

061-08595 publicação Folha do Povo

061-08596 publicação Folha do Povo

061-08597 publicação Folha do Povo

061-08598 publicação Folha do Povo

061-08599 publicação Folha do Povo

061-08600 publicação Folha do Povo

061-08601 publicação Folha do Povo

061-08602 publicação Folha do Povo

061-08603 publicação Folha do Povo

061-08604 publicação Folha do Povo

061-08605 publicação Folha do Povo

061-08606 publicação Folha do Povo

061-08607 publicação Folha do Povo

061-08608 publicação Folha do Povo

061-08609 publicação Folha do Povo

061-08610 publicação Folha do Povo

061-08611 publicação Folha do Povo

061-08612 publicação Folha do Povo

061-08613 publicação Folha do Povo

061-08614 publicação Folha do Povo

061-08615 publicação Folha do Povo



061-08616 publicação Folha do Povo

061-08617 publicação Folha do Povo

061-08618 publicação Folha do Povo

061-08619 publicação Folha do Povo

061-08620 publicação Folha do Povo

061-08621 publicação Folha do Povo

061-08622 publicação Folha do Povo

061-08623 publicação Folha do Povo

061-08624 publicação Folha do Povo

061-08625 publicação Folha do Povo

061-08626 publicação Folha do Povo

061-08627 publicação Folha do Povo

061-08628 publicação Folha do Povo

061-08629 publicação Folha do Povo

061-08630 publicação Folha do Povo

061-08631 publicação Folha do Povo

061-08632 publicação Folha do Povo

061-08633 publicação Folha do Povo

061-08634 publicação Folha do Povo

061-08635 publicação Folha do Povo

061-08636 publicação Folha do Povo

061-08637 publicação Folha do Povo

061-08638 publicação Folha do Povo

061-08639 publicação Folha do Povo

061-08640 publicação Folha do Povo

061-08641 publicação Folha do Povo

061-08642 publicação Folha do Povo

061-08643 publicação Folha do Povo

061-08644 publicação Folha do Povo

061-08645 publicação Folha do Povo

061-08646 publicação Folha do Povo

061-08647 publicação Folha do Povo

061-08648 publicação Folha do Povo

061-08649 publicação Folha do Povo



061-08650 publicação Folha do Povo

061-08651 publicação Folha do Povo

061-08652 publicação Folha do Povo

061-08653 publicação Folha do Povo

061-08654 publicação Folha do Povo

061-08655 publicação Folha do Povo

061-08656 publicação Folha do Povo

061-08657 publicação Folha do Povo

061-08658 publicação Folha do Povo

061-08659 publicação Folha do Povo

061-08660 publicação Folha do Povo

061-08661 publicação Folha do Povo

061-08662 publicação Folha do Povo

061-08663 publicação Folha do Povo

061-08664 publicação Folha do Povo

061-08665 publicação Folha do Povo

061-08666 publicação Folha do Povo

061-08667 publicação Folha do Povo

061-08668 publicação Folha do Povo

061-08669 publicação Folha do Povo

061-08670 publicação Folha do Povo

061-08671 publicação Folha do Povo

061-08672 publicação Folha do Povo

061-08673 publicação Folha do Povo

061-08674 publicação Folha do Povo

061-08675 publicação Folha do Povo

061-08676 publicação Folha do Povo

061-08677 publicação Folha do Povo

061-08678 publicação Folha do Povo

061-08679 publicação Folha do Povo

061-08680 publicação Folha do Povo

061-08681 publicação Folha do Povo

061-08682 publicação Folha do Povo

061-08683 publicação Folha do Povo



061-08684 publicação Folha do Povo

061-08685 publicação Folha do Povo

061-08686 publicação Folha do Povo

061-08687 publicação Folha do Povo

061-08688 publicação Folha do Povo

061-08689 publicação Folha do Povo

061-08690 publicação Folha do Povo

061-08691 publicação Folha do Povo

061-08692 publicação Folha do Povo

061-08693 publicação Folha do Povo

061-08694 publicação Folha do Povo

061-08695 publicação Folha do Povo

061-08696 publicação Folha do Povo

061-08697 publicação Folha do Povo

061-08698 publicação Folha do Povo

061-08699 publicação Folha do Povo

061-08700 publicação Folha do Povo

061-08701 publicação Folha do Povo

061-08702 publicação Folha do Povo

061-08703 publicação Folha do Povo

061-08704 publicação Folha do Povo

061-08705 publicação Folha do Povo

061-08706 publicação Folha do Povo

061-08707 publicação Folha do Povo

061-08708 publicação Folha do Povo

061-08709 publicação Folha do Povo

061-08710 publicação Folha do Povo

061-08711 publicação Folha do Povo

061-08712 publicação Folha do Povo

061-08713 publicação Folha do Povo

061-08714 publicação Folha do Povo

061-08715 publicação Folha do Povo

061-08716 publicação Folha do Povo

061-08717 publicação Folha do Povo



061-08718 publicação Folha do Povo

061-08719 publicação Folha do Povo

061-08720 publicação Folha do Povo

061-08721 publicação Folha do Povo

061-08722 publicação Folha do Povo

061-08723 publicação Folha do Povo

061-08724 publicação Folha do Povo

061-08725 publicação Folha do Povo

061-08726 publicação Folha do Povo

061-08727 publicação Folha do Povo

061-08728 publicação Folha do Povo

061-08729 publicação Folha do Povo

061-08730 publicação Folha do Povo

061-08731 publicação Folha do Povo

061-08732 publicação Folha do Povo

061-08733 publicação Folha do Povo

061-08734 publicação Folha do Povo

061-08735 publicação Folha do Povo

061-08736 publicação Folha do Povo

061-08737 publicação Folha do Povo

061-08738 publicação Folha do Povo

061-08739 publicação Folha do Povo

061-08740 publicação Folha do Povo

061-08741 publicação Folha do Povo

061-08841 publicação Folha do Povo

061-08842 publicação Folha do Povo

061-08843 publicação Folha do Povo

061-08844 publicação Folha do Povo

061-08845 publicação Folha do Povo

061-08846 publicação Folha do Povo

061-08847 publicação Folha do Povo

061-08848 publicação Folha do Povo

061-08849 publicação Folha do Povo

061-08850 publicação Folha do Povo



061-08851 publicação Folha do Povo

061-08852 publicação Folha do Povo

061-08853 publicação Folha do Povo

061-08854 publicação Folha do Povo

061-08855 publicação Folha do Povo

061-08856 publicação Folha do Povo

061-08857 publicação Folha do Povo

061-08858 publicação Folha do Povo

061-08859 publicação Folha do Povo

061-08860 publicação Folha do Povo

061-08861 publicação Folha do Povo

061-08862 publicação Folha do Povo

061-08863 publicação Folha do Povo

061-08864 publicação Folha do Povo

061-08865 publicação Folha do Povo

061-08866 publicação Folha do Povo

061-08867 publicação Folha do Povo

061-08868 publicação Folha do Povo

061-08869 publicação Folha do Povo

061-08870 publicação Folha do Povo

061-08871 publicação Folha do Povo

061-08872 publicação Folha do Povo

061-08873 publicação Folha do Povo

061-08874 publicação Folha do Povo

061-08875 publicação Folha do Povo

061-08876 publicação Folha do Povo

061-08877 publicação Folha do Povo

061-08878 publicação Folha do Povo

061-08879 publicação Folha do Povo

061-08880 publicação Folha do Povo

061-08881 publicação Folha do Povo

061-08882 publicação Folha do Povo

061-08883 publicação Folha do Povo

061-08884 publicação Folha do Povo



061-08885 publicação Folha do Povo

061-08886 publicação Folha do Povo

061-08887 publicação Folha do Povo

061-08888 publicação Folha do Povo

061-08889 publicação Folha do Povo

061-08890 publicação Folha do Povo

061-08891 publicação Folha do Povo

061-08892 publicação Folha do Povo

061-08893 publicação Folha do Povo

061-08894 publicação Folha do Povo

061-08895 publicação Folha do Povo

061-08896 publicação Folha do Povo

061-08897 publicação Folha do Povo

061-08898 publicação Folha do Povo

061-08899 publicação Folha do Povo

061-08900 publicação Folha do Povo

061-08901 publicação Folha do Povo

061-08902 publicação Folha do Povo

061-08903 publicação Folha do Povo

061-08904 publicação Folha do Povo

061-08905 publicação Folha do Povo

061-08906 publicação Folha do Povo

061-08910 publicação Folha do Povo

061-08911 publicação Folha do Povo

061-08912 publicação Folha do Povo

061-08913 publicação Folha do Povo

061-08914 publicação Folha do Povo

061-08915 publicação Folha do Povo

061-08916 publicação Folha do Povo

061-08917 publicação Folha do Povo

061-08918 publicação Folha do Povo

061-08919 publicação Folha do Povo

061-08920 publicação Folha do Povo

061-08921 publicação Folha do Povo



061-08922 publicação Folha do Povo

061-08923 publicação Folha do Povo

061-08924 publicação Folha do Povo

061-08925 publicação Folha do Povo

061-08926 publicação Folha do Povo

061-08927 publicação Folha do Povo

061-08928 publicação Folha do Povo

061-08929 publicação Folha do Povo

061-08930 publicação Folha do Povo

061-08931 publicação Folha do Povo

061-08932 publicação Folha do Povo

061-08933 publicação Folha do Povo

061-08934 publicação Folha do Povo

061-08935 publicação Folha do Povo

061-08936 publicação Folha do Povo

061-08937 publicação Folha do Povo

061-08938 publicação Folha do Povo

061-08939 publicação Folha do Povo

061-08940 publicação Folha do Povo

061-08941 publicação Folha do Povo

061-08942 publicação Folha do Povo

061-08943 publicação Folha do Povo

061-08944 publicação Folha do Povo

061-08945 publicação Folha do Povo

061-08946 publicação Folha do Povo

061-08947 publicação Folha do Povo

061-08948 publicação Folha do Povo

061-08949 publicação Folha do Povo

061-08950 publicação Folha do Povo

061-08951 publicação Folha do Povo

061-08952 publicação Folha do Povo

061-08953 publicação Folha do Povo

061-08954 publicação Folha do Povo

061-08955 publicação Folha do Povo



061-08956 publicação Folha do Povo

061-08957 publicação Folha do Povo

061-08958 publicação Folha do Povo

061-08959 publicação Folha do Povo

061-08960 publicação Folha do Povo

061-08961 publicação Folha do Povo

061-08962 publicação Folha do Povo

061-08963 publicação Folha do Povo

061-08964 publicação Folha do Povo

061-08965 publicação Folha do Povo

061-08966 publicação Folha do Povo

061-08967 publicação Folha do Povo

061-08968 publicação Folha do Povo

061-08969 publicação Folha do Povo

061-08970 publicação Folha do Povo

061-08971 publicação Folha do Povo

061-08972 publicação Folha do Povo

061-08973 publicação Folha do Povo

061-08974 publicação Folha do Povo

061-08975 publicação Folha do Povo

061-08976 publicação Folha do Povo

061-08977 publicação Folha do Povo

061-08978 publicação Folha do Povo

061-08979 publicação Folha do Povo

061-08980 publicação Folha do Povo

061-08981 publicação Folha do Povo

061-08982 publicação Folha do Povo

061-08983 publicação Folha do Povo

061-08984 publicação Folha do Povo

061-08985 publicação Folha do Povo

061-08986 publicação Folha do Povo

061-08987 publicação Folha do Povo

061-08988 publicação Folha do Povo

061-08989 publicação Folha do Povo



061-08990 publicação Folha do Povo

061-08991 publicação Folha do Povo

061-08992 publicação Folha do Povo

061-08993 publicação Folha do Povo

061-08994 publicação Folha do Povo

061-08995 publicação Folha do Povo

061-08996 publicação Folha do Povo

061-08997 publicação Folha do Povo

061-08998 publicação Folha do Povo

061-08999 publicação Folha do Povo

061-09000 publicação Folha do Povo

061-09001 publicação Folha do Povo

061-09002 publicação Folha do Povo

061-09003 publicação Folha do Povo

061-09004 publicação Folha do Povo

061-09005 publicação Folha do Povo

061-09006 publicação Folha do Povo

061-09007 publicação Folha do Povo

061-09008 publicação Folha do Povo

061-09009 publicação Folha do Povo

061-09010 publicação Folha do Povo

061-09011 publicação Folha do Povo

061-09012 publicação Folha do Povo

061-09013 publicação Folha do Povo

061-09014 publicação Folha do Povo

061-09015 publicação Folha do Povo

061-09016 publicação Folha do Povo

061-09017 publicação Folha do Povo

061-09018 publicação Folha do Povo

061-09019 publicação Folha do Povo

061-09020 publicação Folha do Povo

061-09021 publicação Folha do Povo

061-09022 publicação Folha do Povo

061-09023 publicação Folha do Povo



061-09024 publicação Folha do Povo

061-09025 publicação Folha do Povo

061-09026 publicação Folha do Povo

061-09027 publicação Folha do Povo

061-09028 publicação Folha do Povo

061-09029 publicação Folha do Povo

061-09030 publicação Folha do Povo

061-09031 publicação Folha do Povo

061-09032 publicação Folha do Povo

061-09033 publicação Folha do Povo

061-09034 publicação Folha do Povo

061-09035 publicação Folha do Povo

061-09036 publicação Folha do Povo

061-09037 publicação Folha do Povo

061-09038 publicação Folha do Povo

061-09041 publicação Folha do Povo

061-09042 publicação Folha do Povo

061-09043 publicação Folha do Povo

061-09044 publicação Folha do Povo

061-09045 publicação Folha do Povo

061-09046 publicação Folha do Povo

061-09047 publicação Folha do Povo

061-09048 publicação Folha do Povo

061-09049 publicação Folha do Povo

061-09050 publicação Folha do Povo

061-09051 publicação Folha do Povo

061-09052 publicação Folha do Povo

061-09053 publicação Folha do Povo

061-09054 publicação Folha do Povo

061-09055 publicação Folha do Povo

061-09056 publicação Folha do Povo

061-09057 publicação Folha do Povo

061-09058 publicação Folha do Povo

061-09059 publicação Folha do Povo



061-09060 publicação Folha do Povo

061-09061 publicação Folha do Povo

061-09062 publicação Folha do Povo

061-09063 publicação Folha do Povo

061-09064 publicação Folha do Povo

061-09065 publicação Folha do Povo

061-09066 publicação Folha do Povo
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061-11006 publicação Folha do Povo

061-11007 publicação Folha do Povo

061-11008 publicação Folha do Povo

061-11009 publicação Folha do Povo

061-11010 publicação Folha do Povo

061-11011 publicação Folha do Povo

061-11013 publicação Folha do Povo

061-11014 publicação Folha do Povo

061-11015 publicação Folha do Povo

061-11016 publicação Folha do Povo

061-11440 publicação Infância

061-11442 publicação O coruja

061-11444 publicação Rua Augusta

061-11445 publicação

Jornalismo informação 

comunicação

061-11446 publicação Brandão entre o mar e o amor

061-11447 publicação

A vida atormentada de 

Fagundes Varella

061-11448 publicação

Viagem em torno a Machado de 

Assis

061-11449 publicação O Homem

061-11450 publicação O Mulato

061-11451 publicação O Carro do Êxito

061-11452 publicação Quatro ensaios

061-11453 publicação

A trilogia do emparedado e 

outros contos

061-11454 publicação Território Humano



061-11455 publicação Brasil sim ou não

061-11456 publicação Messidor

061-11457 publicação Danças Folclóricas da Europa

061-11458 publicação

Danças da Ásia, África e 

Oceania

061-11464 publicação As bandeiras do Paraupava

061-11466 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-11468 publicação

Evocações da vida musical de 

Capivari

061-11469 publicação

Um pensamento na eternidade: 

o drama de uma professorinha 

rural

061-11470 publicação

A musicologia Kamayurá: para 

uma antropologia da 

comunicação no alto Xingu

061-11473 publicação

Poetas paulistas da Semana de 

Arte Moderna

061-11474 publicação Visões do paraíso

061-11475 publicação Poesias completas

061-11476 publicação

Memorial de um passageiro de 

bonde

061-11477 publicação Novela e conto

061-11478 publicação Letras floridas

061-11479 publicação Ensaios e conferências

061-11480 publicação o elogio da mediocridade

061-11481 publicação O dialeto caipira

061-11482 publicação Política humana

061-11483 publicação Cozinhas, etc

061-11484 publicação Teatro Moderno

061-11485 publicação A arte na era da máquina

061-11486 publicação

Etc...,etc...(Um Livro 100% 

brasileiro)



061-11487 publicação

Teoria e projeto na Primeira era 

da máquina

061-11488 publicação Crise regional e planejamento

061-11489 publicação

Os três estabelecimentos 

humanos

061-11490 publicação Significado nas artes visuais

061-11491 publicação História, corpo do tempo

061-11492 publicação Poemas sacros

061-11493 publicação Poemas

061-11494 publicação Poesias

061-11495 publicação Amadeu Amaral

061-11496 publicação Poemas

061-11497 publicação Temas clássicos

061-11503 publicação Antologia poética

061-11504 publicação

A Academia de São Paulo: 

Tradições e Reminiscências

061-11505 publicação

A Academia de São Paulo: 

Tradições e Reminiscências

061-11506 publicação

A Academia de São Paulo: 

Tradições e Reminiscências

061-11507 publicação

A Academia de São Paulo: 

Tradições e Reminiscências

061-11508 publicação

A Academia de São Paulo: 

Tradições e Reminiscências

061-11510 publicação As congadas no Brasil

061-11514 publicação

Poesia e realidade: ensaios a 

cerca de poesia brasileira e 

portuguesa

061-11515 publicação O Turista Aprendiz

061-11517 publicação

A Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo (1599?-1884)

061-11518 publicação O Modernismo

061-11522 publicação A Palavra Perdida



061-11523 publicação Juca Mulato

061-11529 publicação

O Movimento Academicista no 

Brasil

061-11530 publicação

O Movimento Academicista no 

Brasil

061-11531 publicação

Movimento academicista no 

Brasil 1641-1820/22 01

061-11532 publicação

Movimento academicista no 

Brasil 1641-1820/22 02

061-11534 publicação

A perversão do trapezista: o 

romance em Cornélio Penna

061-11535 publicação Poesia Vária

061-11536 publicação Julio Mesquita

061-11538 publicação Detetives por acaso

061-11539 publicação

Os problemas teóricos da 

tradução

061-11540 publicação

Ficcção e realidade na obra de 

Paulo Setúbal

061-11541 publicação

O Mundo Caboclo de Valdomiro 

Silveira

061-11542 publicação

História pitoresca de quarenta 

cadeiras

061-11543 publicação Imagem e letra

061-11545 publicação Linguagem científica

061-11551 publicação Psicologia e literatura

061-11552 publicação

Mário de Andrade por ele 

mesmo

061-11554 publicação Castro Alves de todos nós

061-11555 publicação

Machado de Assis: a pirâmide e 

o trapézio

061-11556 publicação Cornélio Pires Criação e Riso

061-11557 publicação A linguagem virtual

061-11558 publicação O romantismo



061-11564 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 09: 

relatos monçoeiros

061-11565 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 01: 

apontamentos históricos, 

geográficos, biográficos, 

estatísticos e noticiosos da 

Província de São Paulo

061-11566 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 01: 

apontamentos históricos, 

geográficos, biográficos, 

estatísticos e noticiosos da 

Província de São Paulo

061-11567 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 04: 

nobiliarchia paulistana histórica 

e genealógica

061-11568 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 04: 

nobiliarchia paulistana histórica 

e genealógica

061-11569 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 04: 

Nobiliarchia paulistana histórica 

e genealógica

061-11570 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 08: 

memória sobre a viagem do 

Porto de Santos à cidade de 

Cuiabá

061-11571 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 02: 

peregrinagão pela Província de 

S. Paulo (1860-1861)



061-11572 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 03: 

memórias para a história da 

Capitania S. Vicente hoje 

chamada de S. Paulo

061-11573 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 05: 

viagem às Províncias do Rio de 

Jnaeiro e S. Paulo

061-11574 publicação Marília de Dirceu

061-11575 publicação

Reflexões sôbre a vaidade dos 

homens

061-11576 publicação Os escravos

061-11577 publicação Iracema

061-11578 publicação As primaveras

061-11579 publicação Poesias

061-11580 publicação A moreninha

061-11581 publicação

Memórias de um sargento de 

milícias

061-11582 publicação

História dos bairros de São 

Paulo: Luz

061-11583 publicação

História dos bairros de São 

Paulo: Ibirapuera

061-11584 publicação

História dos bairros de São 

Paulo: Nossa Senhora do Ó

061-11585 publicação Bauru Edição Histórica

061-11587 publicação

Anotações para a história de 

uma época

061-11590 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11591 publicação Legislação

061-11592 publicação Supysáua: o índio brasileiro

061-11593 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-11594 publicação Revista de Atualidade Indígena



061-11595 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-11596 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11597 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11598 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11599 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-11600 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-11601 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-11602 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-11603 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-11606 publicação

Danças de Corte: Gavota-

Minueto-Pavana

061-11607 publicação

Lista Telefônica Guaratinguetá 

Assinantes-Endereços 

Classificados, 1978

061-11610 publicação

70 Anos de Imigração Japonesa 

no Brasil

061-11612 publicação Alta Paulista

061-11615 publicação Boletim do CIMI

061-11616 publicação Boletim do CIMI

061-11617 publicação Boletim do CIMI

061-11618 publicação Boletim do CIMI

061-11619 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: Envolvimento de 

antropólogos e 

desenvolvimento da 

antropologia no Brasil



061-11620 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: 

Acamponesamento e 

proletarização das populações 

indígenas do nordeste brasileiro

061-11621 publicação

A comarca de Lucélia: revista 

Ilustrada

061-11623 publicação

Publicações Avulsas do Museu 

Nacional: Charles Darwin - The 

descent of man - 1871

061-11624 publicação O índio:sua criação e realidade

061-11630 publicação

O que revelam os inventários 

sobre escravos e gente de 

serviço.

061-11634 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11635 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11636 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11637 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11638 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11639 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-11640 publicação

Informativo dos Índios e 

missionários do Sul do Brasil: 

Nonoai: em busca de seus 

caminhos livres

061-12264 publicação Folha do Povo

061-12265 publicação Folha do Povo

061-12266 publicação Folha do Povo

061-12267 publicação Folha do Povo

061-12268 publicação Folha do Povo

061-12269 publicação Folha do Povo

061-12270 publicação Folha do Povo



061-12271 publicação Folha do Povo

061-12272 publicação Folha do Povo

061-12273 publicação Folha do Povo

061-12274 publicação Folha do Povo

061-12275 publicação Folha do Povo

061-12276 publicação Folha do Povo

061-12277 publicação Folha do Povo

061-12278 publicação Folha do Povo

061-12279 publicação Folha do Povo

061-12280 publicação Folha do Povo

061-12281 publicação Folha do Povo

061-12282 publicação Folha do Povo

061-12283 publicação Folha do Povo

061-12284 publicação Folha do Povo

061-12285 publicação Folha do Povo

061-12286 publicação Folha do Povo

061-12287 publicação Folha do Povo

061-12288 publicação Folha do Povo

061-12289 publicação Folha do Povo

061-12290 publicação Folha do Povo

061-12291 publicação Folha do Povo

061-12292 publicação Folha do Povo

061-12293 publicação Folha do Povo

061-12294 publicação Folha do Povo

061-12295 publicação Folha do Povo

061-12296 publicação Folha do Povo

061-12297 publicação Folha do Povo

061-12298 publicação Folha do Povo

061-12299 publicação Folha do Povo

061-12300 publicação Folha do Povo

061-12301 publicação Folha do Povo

061-12302 publicação Folha do Povo

061-12303 publicação Folha do Povo

061-12304 publicação Folha do Povo



061-12305 publicação Folha do Povo

061-12306 publicação Folha do Povo

061-12307 publicação Folha do Povo

061-12308 publicação Folha do Povo

061-12309 publicação Folha do Povo

061-12310 publicação Folha do Povo

061-12311 publicação Folha do Povo

061-12312 publicação Folha do Povo

061-12313 publicação Folha do Povo

061-12314 publicação Folha do Povo

061-12315 publicação Folha do Povo

061-12316 publicação Folha do Povo

061-12317 publicação Folha do Povo

061-12318 publicação Folha do Povo

061-12319 publicação Folha do Povo

061-12320 publicação Folha do Povo

061-12321 publicação Folha do Povo

061-12322 publicação Folha do Povo

061-12323 publicação Folha do Povo

061-12324 publicação Folha do Povo

061-12325 publicação Folha do Povo

061-12326 publicação Folha do Povo

061-12327 publicação Folha do Povo

061-12328 publicação Folha do Povo

061-12329 publicação Folha do Povo

061-12330 publicação Folha do Povo

061-12331 publicação Folha do Povo

061-12332 publicação Folha do Povo

061-12333 publicação Folha do Povo

061-12334 publicação Folha do Povo

061-12335 publicação Folha do Povo

061-12336 publicação Folha do Povo

061-12337 publicação Folha do Povo

061-12338 publicação Folha do Povo



061-12339 publicação Folha do Povo

061-12340 publicação Folha do Povo

061-12341 publicação Folha do Povo

061-12342 publicação Folha do Povo

061-12343 publicação Folha do Povo

061-12344 publicação Folha do Povo

061-12345 publicação Folha do Povo

061-12346 publicação Folha do Povo

061-12347 publicação Folha do Povo

061-12348 publicação Folha do Povo

061-12349 publicação Folha do Povo

061-12350 publicação Folha do Povo

061-12351 publicação Folha do Povo

061-12352 publicação Folha do Povo

061-12353 publicação Folha do Povo

061-12354 publicação Folha do Povo

061-12355 publicação Folha do Povo

061-12356 publicação Folha do Povo

061-12357 publicação Folha do Povo

061-12358 publicação Folha do Povo

061-12359 publicação Folha do Povo

061-12360 publicação Folha do Povo

061-12361 publicação Folha do Povo

061-12362 publicação Folha do Povo

061-12363 publicação Folha do Povo

061-12364 publicação Folha do Povo

061-12365 publicação Folha do Povo

061-12366 publicação Folha do Povo

061-12367 publicação Folha do Povo

061-12368 publicação Folha do Povo

061-12369 publicação Folha do Povo

061-12370 publicação Folha do Povo

061-12371 publicação Folha do Povo

061-12372 publicação Folha do Povo



061-12373 publicação Folha do Povo

061-12374 publicação Folha do Povo

061-12375 publicação Folha do Povo

061-12376 publicação Folha do Povo

061-12377 publicação Folha do Povo

061-12378 publicação Folha do Povo

061-12379 publicação Folha do Povo

061-12380 publicação Folha do Povo

061-12381 publicação Folha do Povo

061-12382 publicação Folha do Povo

061-12383 publicação Folha do Povo

061-12384 publicação Folha do Povo

061-12385 publicação Folha do Povo

061-12386 publicação Folha do Povo

061-12387 publicação Folha do Povo

061-12388 publicação Folha do Povo

061-12389 publicação Folha do Povo

061-12390 publicação Folha do Povo

061-12391 publicação Folha do Povo

061-12392 publicação Folha do Povo

061-12393 publicação Folha do Povo

061-12394 publicação Folha do Povo

061-12395 publicação Folha do Povo

061-12396 publicação Folha do Povo

061-12397 publicação Folha do Povo

061-12398 publicação Folha do Povo

061-12399 publicação Folha do Povo

061-12400 publicação Folha do Povo

061-12401 publicação Folha do Povo

061-12402 publicação Folha do Povo

061-12403 publicação Folha do Povo

061-12404 publicação Folha do Povo

061-12405 publicação Folha do Povo

061-12408 publicação Folha do Povo



061-12409 publicação Folha do Povo

061-12410 publicação Folha do Povo

061-12411 publicação Folha do Povo

061-12412 publicação Folha do Povo

061-12413 publicação Folha do Povo

061-12414 publicação Folha do Povo

061-12415 publicação Folha do Povo

061-12416 publicação Folha do Povo

061-12417 publicação Folha do Povo

061-12418 publicação Folha do Povo

061-12419 publicação Folha do Povo

061-12420 publicação Folha do Povo

061-12421 publicação Folha do Povo

061-12422 publicação Folha do Povo

061-12423 publicação Folha do Povo

061-12424 publicação Folha do Povo

061-12425 publicação Folha do Povo

061-12426 publicação Folha do Povo

061-12427 publicação Folha do Povo

061-12428 publicação Folha do Povo

061-12429 publicação Folha do Povo

061-12430 publicação Folha do Povo

061-12431 publicação Folha do Povo

061-12432 publicação Folha do Povo

061-12433 publicação Folha do Povo

061-12434 publicação Folha do Povo

061-12435 publicação Folha do Povo

061-12436 publicação Folha do Povo

061-12437 publicação Folha do Povo

061-12438 publicação Folha do Povo

061-12439 publicação Folha do Povo

061-12440 publicação Folha do Povo

061-12441 publicação Folha do Povo

061-12442 publicação Folha do Povo



061-12443 publicação Folha do Povo

061-12444 publicação Folha do Povo

061-12445 publicação Folha do Povo

061-12446 publicação Folha do Povo

061-12447 publicação Folha do Povo

061-12448 publicação Folha do Povo

061-12449 publicação Folha do Povo

061-12450 publicação Folha do Povo

061-12451 publicação Folha do Povo

061-12452 publicação Folha do Povo

061-12453 publicação Folha do Povo

061-12454 publicação Folha do Povo

061-12455 publicação Folha do Povo

061-12456 publicação Folha do Povo

061-12457 publicação Folha do Povo

061-12458 publicação Folha do Povo

061-12459 publicação Folha do Povo

061-12460 publicação Folha do Povo

061-12461 publicação Folha do Povo

061-12462 publicação Folha do Povo

061-12463 publicação Folha do Povo

061-12464 publicação Folha do Povo

061-12465 publicação Folha do Povo

061-12466 publicação Folha do Povo

061-12467 publicação Folha do Povo

061-12468 publicação Folha do Povo

061-12469 publicação Folha do Povo

061-12470 publicação Folha do Povo

061-12471 publicação Folha do Povo

061-12472 publicação Folha do Povo

061-12473 publicação Folha do Povo

061-12474 publicação Folha do Povo

061-12475 publicação Folha do Povo

061-12476 publicação Folha do Povo



061-12477 publicação Folha do Povo

061-12478 publicação Folha do Povo

061-12479 publicação Folha do Povo

061-12480 publicação Folha do Povo

061-12481 publicação Folha do Povo

061-12482 publicação Folha do Povo

061-12483 publicação Folha do Povo

061-12484 publicação Folha do Povo

061-12485 publicação Folha do Povo

061-12486 publicação Folha do Povo

061-12487 publicação Folha do Povo

061-12488 publicação Folha do Povo

061-12489 publicação Folha do Povo

061-12490 publicação Folha do Povo

061-12491 publicação Folha do Povo

061-12492 publicação Folha do Povo

061-12493 publicação Folha do Povo

061-12494 publicação Folha do Povo

061-12495 publicação Folha do Povo

061-12496 publicação Folha do Povo

061-12497 publicação Folha do Povo

061-12498 publicação Folha do Povo

061-12499 publicação Folha do Povo

061-12500 publicação Folha do Povo

061-12501 publicação Folha do Povo

061-12502 publicação Folha do Povo

061-12503 publicação Folha do Povo

061-12504 publicação Folha do Povo

061-12505 publicação Folha do Povo

061-12506 publicação Folha do Povo

061-12507 publicação Folha do Povo

061-12508 publicação Folha do Povo

061-12509 publicação Folha do Povo

061-12510 publicação Folha do Povo



061-12511 publicação Folha do Povo

061-12512 publicação Folha do Povo

061-12513 publicação Folha do Povo

061-12514 publicação Folha do Povo

061-12515 publicação Folha do Povo

061-12516 publicação Folha do Povo

061-12517 publicação Folha do Povo

061-12518 publicação Folha do Povo

061-12519 publicação Folha do Povo

061-12520 publicação Folha do Povo

061-12521 publicação Folha do Povo

061-12522 publicação Folha do Povo

061-12523 publicação Folha do Povo

061-12524 publicação Folha do Povo

061-12525 publicação Folha do Povo

061-12526 publicação Folha do Povo

061-12527 publicação Folha do Povo

061-12528 publicação Folha do Povo

061-12529 publicação Folha do Povo

061-12586 publicação Jornal Superior

061-12587 publicação Jornal Superior

061-12588 publicação Jornal Superior

061-12589 publicação Jornal Superior

061-12590 publicação Jornal Superior

061-12591 publicação Jornal Superior

061-12592 publicação Jornal Superior

061-12593 publicação Jornal Superior

061-12594 publicação Jornal Superior

061-12595 publicação Jornal Superior

061-12596 publicação Jornal Superior

061-12597 publicação Jornal Superior

061-12598 publicação Jornal Superior

061-12599 publicação Jornal Superior

061-12600 publicação Jornal Superior



061-12601 publicação Jornal Superior

061-12602 publicação Jornal Superior

061-12603 publicação Jornal Superior

061-12604 publicação Jornal Superior

061-12605 publicação Jornal Superior

061-12606 publicação Jornal Superior

061-12607 publicação Jornal Superior

061-12608 publicação Jornal Superior

061-12609 publicação Jornal Superior

061-12610 publicação Jornal Superior

061-12611 publicação Jornal Superior

061-12612 publicação Jornal Superior

061-12613 publicação Jornal Superior

061-12614 publicação Jornal Superior

061-12615 publicação Jornal Superior

061-12616 publicação Jornal Superior

061-12617 publicação Jornal Superior

061-12618 publicação Jornal Superior

061-12619 publicação Jornal Superior

061-12620 publicação Jornal Superior

061-12621 publicação Jornal Superior

061-12622 publicação Jornal Superior

061-12623 publicação Jornal Superior

061-12624 publicação Jornal Superior

061-12625 publicação Jornal Superior

061-12626 publicação Jornal Superior

061-12627 publicação Jornal Superior

061-12628 publicação Jornal Superior

061-12629 publicação Jornal Superior

061-12630 publicação Jornal Superior

061-12631 publicação Jornal Superior

061-12632 publicação Jornal Superior

061-12633 publicação Jornal Superior

061-12634 publicação Jornal Superior



061-12635 publicação Jornal Superior

061-12636 publicação Jornal Superior

061-12637 publicação Jornal Superior

061-12638 publicação Jornal Superior

061-12639 publicação Jornal Superior

061-12640 publicação Jornal Superior

061-12641 publicação Jornal Superior

061-12642 publicação Jornal Superior

061-12643 publicação Jornal Superior

061-12644 publicação Jornal Superior

061-12645 publicação Jornal Superior

061-12646 publicação Jornal Superior

061-12647 publicação Jornal Superior

061-12648 publicação Jornal Superior

061-12649 publicação Jornal Superior

061-12650 publicação Jornal Superior

061-12651 publicação Jornal Superior

061-12652 publicação Jornal Superior

061-12654 publicação Jornal Superior

061-12655 publicação Jornal Superior

061-12656 publicação Jornal Superior

061-12657 publicação Jornal Superior

061-12658 publicação Jornal Superior

061-12659 publicação Jornal Superior

061-12660 publicação Jornal de Tupã

061-12661 publicação Jornal de Tupã

061-12662 publicação Jornal de Tupã

061-12663 publicação Jornal de Tupã

061-12664 publicação Jornal de Tupã

061-12665 publicação Jornal de Tupã

061-12666 publicação Jornal de Tupã

061-12667 publicação Jornal de Tupã

061-12668 publicação Jornal de Tupã

061-12669 publicação Jornal de Tupã



061-12670 publicação Jornal de Tupã

061-12671 publicação Jornal de Tupã

061-12672 publicação Jornal de Tupã

061-12673 publicação Jornal de Tupã

061-12674 publicação Jornal de Tupã

061-12675 publicação Jornal de Tupã

061-12676 publicação Jornal de Tupã

061-12677 publicação Jornal de Tupã

061-12678 publicação Jornal de Tupã

061-12679 publicação Jornal de Tupã

061-12681 publicação Jornal de Tupã

061-12682 publicação Jornal de Tupã

061-12683 publicação Jornal de Tupã

061-12684 publicação Jornal de Tupã

061-12685 publicação Jornal de Tupã

061-12686 publicação Jornal de Tupã

061-12687 publicação Jornal de Tupã

061-12688 publicação Jornal de Tupã

061-12689 publicação Jornal de Tupã

061-12690 publicação Jornal de Tupã

061-12691 publicação Jornal de Tupã

061-12692 publicação Jornal de Tupã

061-12693 publicação Jornal de Tupã

061-12694 publicação Jornal de Tupã

061-12695 publicação Jornal de Tupã

061-12696 publicação Jornal de Tupã

061-12697 publicação Jornal de Tupã

061-12698 publicação Jornal de Tupã

061-12699 publicação Jornal de Tupã

061-12700 publicação Jornal de Tupã

061-12701 publicação Jornal de Tupã

061-12702 publicação Jornal de Tupã

061-12703 publicação Jornal de Tupã

061-12704 publicação Jornal de Tupã



061-12705 publicação Jornal de Tupã

061-12706 publicação Jornal de Tupã

061-12707 publicação Jornal de Tupã

061-12708 publicação Jornal de Tupã

061-12709 publicação Jornal de Tupã

061-12710 publicação Jornal de Tupã

061-12711 publicação Jornal de Tupã

061-12712 publicação Jornal de Tupã

061-12713 publicação Jornal de Tupã

061-12714 publicação Jornal de Tupã

061-12715 publicação Jornal de Tupã

061-12716 publicação Jornal de Tupã

061-12717 publicação Jornal de Tupã

061-12718 publicação Jornal de Tupã

061-12719 publicação Jornal de Tupã

061-12720 publicação Jornal de Tupã

061-12721 publicação Jornal de Tupã

061-12722 publicação Jornal de Tupã

061-12723 publicação Jornal de Tupã

061-12724 publicação Jornal de Tupã

061-12725 publicação Jornal de Tupã

061-12726 publicação Jornal de Tupã

061-12727 publicação Jornal de Tupã

061-12728 publicação Jornal de Tupã

061-12729 publicação Jornal de Tupã

061-12730 publicação Jornal de Tupã

061-12731 publicação Jornal de Tupã

061-12732 publicação Jornal de Tupã

061-12733 publicação Jornal de Tupã

061-12734 publicação Jornal de Tupã

061-12735 publicação Jornal de Tupã

061-12736 publicação Jornal de Tupã

061-12737 publicação Jornal de Tupã

061-12738 publicação Jornal de Tupã



061-12739 publicação Jornal de Tupã

061-12740 publicação Jornal de Tupã

061-12741 publicação Jornal de Tupã

061-12742 publicação Jornal de Tupã

061-12743 publicação Jornal de Tupã

061-12744 publicação Jornal de Tupã

061-12745 publicação Jornal de Tupã

061-12746 publicação Jornal de Tupã

061-12747 publicação Jornal de Tupã

061-12748 publicação Jornal de Tupã

061-12749 publicação Jornal de Tupã

061-12750 publicação Jornal de Tupã

061-12751 publicação Jornal de Tupã

061-12752 publicação Jornal de Tupã

061-12753 publicação Jornal de Tupã

061-12754 publicação Jornal de Tupã

061-12755 publicação Jornal de Tupã

061-12756 publicação Jornal de Tupã

061-12757 publicação Jornal de Tupã

061-12758 publicação Jornal de Tupã

061-12759 publicação Jornal de Tupã

061-12760 publicação Jornal de Tupã

061-12761 publicação Jornal de Tupã

061-12762 publicação Jornal de Tupã

061-12763 publicação Jornal de Tupã

061-12764 publicação Jornal de Tupã

061-12765 publicação Jornal de Tupã

061-12766 publicação Jornal de Tupã

061-12767 publicação Jornal de Tupã

061-12768 publicação Jornal de Tupã

061-12769 publicação Jornal de Tupã

061-12770 publicação Jornal de Tupã

061-12771 publicação Jornal de Tupã

061-12772 publicação Jornal de Tupã



061-12773 publicação Jornal de Tupã

061-12774 publicação Jornal de Tupã

061-12775 publicação Jornal de Tupã

061-12776 publicação Jornal de Tupã

061-12777 publicação Jornal de Tupã

061-12778 publicação Jornal de Tupã

061-12779 publicação Jornal de Tupã

061-12780 publicação Jornal de Tupã

061-12781 publicação Jornal de Tupã

061-12782 publicação Jornal de Tupã

061-12783 publicação Jornal de Tupã

061-12784 publicação Jornal de Tupã

061-12785 publicação Jornal de Tupã

061-12786 publicação Jornal de Tupã

061-12787 publicação Jornal de Tupã

061-12788 publicação Jornal de Tupã

061-12789 publicação Jornal de Tupã

061-12790 publicação Jornal de Tupã

061-12791 publicação Jornal de Tupã

061-12792 publicação Jornal de Tupã

061-12793 publicação Jornal de Tupã

061-12794 publicação Jornal de Tupã

061-12795 publicação Jornal de Tupã

061-12797 publicação Jornal de Tupã

061-12798 publicação Jornal de Tupã

061-12799 publicação Jornal de Tupã

061-12800 publicação Jornal de Tupã

061-12801 publicação Jornal de Tupã

061-12802 publicação Jornal de Tupã

061-12803 publicação Jornal de Tupã

061-12804 publicação Jornal de Tupã

061-12805 publicação Jornal de Tupã

061-12806 publicação Jornal de Tupã

061-12807 publicação Jornal de Tupã



061-12808 publicação Jornal de Tupã

061-12809 publicação Jornal de Tupã

061-12810 publicação Jornal de Tupã

061-12811 publicação Jornal de Tupã

061-12812 publicação Jornal de Tupã

061-12813 publicação Jornal de Tupã

061-12814 publicação Jornal de Tupã

061-12815 publicação Jornal de Tupã

061-12816 publicação Jornal de Tupã

061-12817 publicação Jornal de Tupã

061-12818 publicação Jornal de Tupã

061-12819 publicação Jornal de Tupã

061-12820 publicação Jornal de Tupã

061-12821 publicação Jornal de Tupã

061-12822 publicação Jornal de Tupã

061-12823 publicação Jornal de Tupã

061-12824 publicação Jornal de Tupã

061-12825 publicação Jornal de Tupã

061-12826 publicação Jornal de Tupã

061-12827 publicação Jornal de Tupã

061-12828 publicação Jornal de Tupã

061-12829 publicação Jornal de Tupã

061-12830 publicação Jornal de Tupã

061-12831 publicação Jornal de Tupã

061-12833 publicação Jornal de Tupã

061-12834 publicação Jornal de Tupã

061-12835 publicação Jornal de Tupã

061-12836 publicação Jornal de Tupã

061-12837 publicação Jornal de Tupã

061-12838 publicação Jornal de Tupã

061-12839 publicação Jornal de Tupã

061-12840 publicação Jornal de Tupã

061-12841 publicação Jornal de Tupã

061-12843 publicação A Voz do Comércio de Tupã



061-12844 publicação Correio de Marília

061-12845 publicação Jornal de Tupã

061-12846 publicação Jornal de Tupã

061-12847 publicação Jornal de Tupã

061-12848 publicação Jornal de Tupã

061-12849 publicação Jornal de Tupã

061-12850 publicação Jornal de Tupã

061-12851 publicação Jornal de Tupã

061-12852 publicação Jornal de Tupã

061-12853 publicação Jornal de Tupã

061-12854 publicação Jornal de Tupã

061-12855 publicação Jornal de Tupã

061-12856 publicação Jornal de Tupã

061-12857 publicação Jornal de Tupã

061-12858 publicação Jornal de Tupã

061-12859 publicação Jornal de Tupã

061-12860 publicação Jornal de Tupã

061-12861 publicação Jornal de Tupã

061-12862 publicação Jornal de Tupã

061-12863 publicação Jornal de Tupã

061-12864 publicação Jornal de Tupã

061-12865 publicação Jornal de Tupã

061-12866 publicação Jornal de Tupã

061-12867 publicação Jornal de Tupã

061-12868 publicação Jornal de Tupã

061-12869 publicação Jornal de Tupã

061-12870 publicação Jornal de Tupã

061-12871 publicação Jornal de Tupã

061-12872 publicação Jornal de Tupã

061-12873 publicação Jornal de Tupã

061-12874 publicação Jornal de Tupã

061-12875 publicação Jornal de Tupã

061-12876 publicação Jornal de Tupã

061-12877 publicação Jornal de Tupã



061-12878 publicação Jornal de Tupã

061-12879 publicação Jornal de Tupã

061-12880 publicação Jornal de Tupã

061-12881 publicação Jornal de Tupã

061-12882 publicação Jornal de Tupã

061-12883 publicação Jornal de Tupã

061-12884 publicação Jornal de Tupã

061-12885 publicação Jornal de Tupã

061-12886 publicação Jornal de Tupã

061-12887 publicação Jornal de Tupã

061-12888 publicação Jornal de Tupã

061-12889 publicação Jornal de Tupã

061-12890 publicação Jornal de Tupã

061-12891 publicação Jornal de Tupã

061-12892 publicação Jornal de Tupã

061-12893 publicação Jornal de Tupã

061-12894 publicação Jornal de Tupã

061-12895 publicação Jornal de Tupã

061-12896 publicação Jornal de Tupã

061-12897 publicação Jornal de Tupã

061-12898 publicação Jornal de Tupã

061-12899 publicação Jornal de Tupã

061-12900 publicação Jornal de Tupã

061-12901 publicação Jornal de Tupã

061-12902 publicação Jornal de Tupã

061-12903 publicação Jornal de Tupã

061-12904 publicação Jornal de Tupã

061-12905 publicação Jornal de Tupã

061-12906 publicação Jornal de Tupã

061-12907 publicação Jornal de Tupã

061-12908 publicação Jornal de Tupã

061-12909 publicação Jornal de Tupã

061-12910 publicação Jornal de Tupã

061-12911 publicação Jornal de Tupã



061-12912 publicação Jornal de Tupã

061-12913 publicação Jornal de Tupã

061-12914 publicação Jornal de Tupã

061-12915 publicação Jornal de Tupã

061-12916 publicação Jornal de Tupã

061-12917 publicação Jornal de Tupã

061-12918 publicação Jornal de Tupã

061-12919 publicação Jornal de Tupã

061-12920 publicação Jornal de Tupã

061-12921 publicação Jornal de Tupã

061-12922 publicação Jornal de Tupã

061-12923 publicação Jornal de Tupã

061-12924 publicação Jornal de Tupã

061-12925 publicação Jornal de Tupã

061-12926 publicação Jornal de Tupã

061-12927 publicação Jornal de Tupã

061-12928 publicação Jornal de Tupã

061-12929 publicação Jornal de Tupã

061-12930 publicação Jornal de Tupã

061-12931 publicação Jornal de Tupã

061-12932 publicação Jornal de Tupã

061-12933 publicação Jornal de Tupã

061-12934 publicação Jornal de Tupã

061-12935 publicação Jornal de Tupã

061-12936 publicação Jornal de Tupã

061-12937 publicação Jornal de Tupã

061-12938 publicação Jornal de Tupã

061-12939 publicação Jornal de Tupã

061-12940 publicação Jornal de Tupã

061-12941 publicação Jornal de Tupã

061-12942 publicação Jornal de Tupã

061-12943 publicação Jornal de Tupã

061-12944 publicação Jornal de Tupã

061-12945 publicação Jornal de Tupã



061-12946 publicação Jornal de Tupã

061-12947 publicação Jornal de Tupã

061-12948 publicação Jornal de Tupã

061-12949 publicação Jornal de Tupã

061-12950 publicação Jornal de Tupã

061-12951 publicação Jornal de Tupã

061-12952 publicação Jornal de Tupã

061-12953 publicação Jornal de Tupã

061-12954 publicação Jornal de Tupã

061-12955 publicação Jornal de Tupã

061-12956 publicação Jornal de Tupã

061-12957 publicação Jornal de Tupã

061-12958 publicação Jornal de Tupã

061-12959 publicação Jornal de Tupã

061-12960 publicação Jornal de Tupã

061-12961 publicação Jornal de Tupã

061-12962 publicação Jornal de Tupã

061-12963 publicação Jornal de Tupã

061-12964 publicação Jornal de Tupã

061-12965 publicação Jornal de Tupã

061-12966 publicação Jornal de Tupã

061-12967 publicação Jornal de Tupã

061-12968 publicação Jornal de Tupã

061-12969 publicação Jornal de Tupã

061-12970 publicação Jornal de Tupã

061-12971 publicação Jornal de Tupã

061-12972 publicação Jornal de Tupã

061-12973 publicação Jornal de Tupã

061-12974 publicação Jornal de Tupã

061-12975 publicação Jornal de Tupã

061-12976 publicação Jornal de Tupã

061-12977 publicação Jornal de Tupã

061-12978 publicação Jornal de Tupã

061-12979 publicação Jornal de Tupã



061-12980 publicação Jornal de Tupã

061-12981 publicação Jornal de Tupã

061-12982 publicação Jornal de Tupã

061-12983 publicação Jornal de Tupã

061-12984 publicação Jornal de Tupã

061-12985 publicação Jornal de Tupã

061-12986 publicação Jornal de Tupã

061-12987 publicação Jornal de Tupã

061-12988 publicação Jornal de Tupã

061-12989 publicação Jornal de Tupã

061-12990 publicação Jornal de Tupã

061-12991 publicação Jornal de Tupã

061-12992 publicação Jornal de Tupã

061-12993 publicação Jornal de Tupã

061-12994 publicação Jornal de Tupã

061-12995 publicação Jornal de Tupã

061-12996 publicação Jornal de Tupã

061-12997 publicação Jornal de Tupã

061-12998 publicação Jornal de Tupã

061-13000 publicação Jornal de Tupã

061-13001 publicação Jornal de Tupã

061-13002 publicação Jornal de Tupã

061-13003 publicação Jornal de Tupã

061-13004 publicação Jornal de Tupã

061-13005 publicação Jornal de Tupã

061-13006 publicação Jornal de Tupã

061-13007 publicação Jornal de Tupã

061-13008 publicação Jornal de Tupã

061-13009 publicação Jornal de Tupã

061-13010 publicação Jornal de Tupã

061-13011 publicação Jornal de Tupã

061-13012 publicação Jornal de Tupã

061-13013 publicação Jornal de Tupã

061-13014 publicação Jornal de Tupã



061-13015 publicação Jornal de Tupã

061-13016 publicação Jornal de Tupã

061-13017 publicação Jornal de Tupã

061-13018 publicação Jornal de Tupã

061-13019 publicação Jornal de Tupã

061-13020 publicação Jornal de Tupã

061-13021 publicação Jornal de Tupã

061-13022 publicação Jornal de Tupã

061-13023 publicação Jornal de Tupã

061-13024 publicação Jornal de Tupã

061-13025 publicação Jornal de Tupã

061-13026 publicação Jornal de Tupã

061-13027 publicação Jornal de Tupã

061-13034 publicação Jornal de Tupã

061-13035 publicação Jornal de Tupã

061-13036 publicação Jornal de Tupã

061-13037 publicação Jornal de Tupã

061-13038 publicação Jornal de Tupã

061-13039 publicação Jornal de Tupã

061-13040 publicação Jornal de Tupã

061-13041 publicação Jornal de Tupã

061-13042 publicação Jornal de Tupã

061-13043 publicação Jornal de Tupã

061-13044 publicação Jornal de Tupã

061-13045 publicação Jornal de Tupã

061-13046 publicação Jornal de Tupã

061-13047 publicação Jornal de Tupã

061-13048 publicação Jornal de Tupã

061-13049 publicação Jornal de Tupã

061-13050 publicação Jornal de Tupã

061-13051 publicação Jornal de Tupã

061-13052 publicação Jornal de Tupã

061-13053 publicação Jornal de Tupã

061-13054 publicação Jornal de Tupã



061-13055 publicação Jornal de Tupã

061-13056 publicação Jornal de Tupã

061-13057 publicação Jornal de Tupã

061-13058 publicação Jornal de Tupã

061-13059 publicação Jornal de Tupã

061-13060 publicação Jornal de Tupã

061-13061 publicação Jornal de Tupã

061-13062 publicação Jornal de Tupã

061-13063 publicação Jornal de Tupã

061-13064 publicação Jornal de Tupã

061-13065 publicação Jornal de Tupã

061-13066 publicação Jornal de Tupã

061-13067 publicação Jornal de Tupã

061-13068 publicação Jornal de Tupã

061-13069 publicação Jornal de Tupã

061-13070 publicação Jornal de Tupã

061-13071 publicação Jornal de Tupã

061-13072 publicação Jornal de Tupã

061-13073 publicação Jornal de Tupã

061-13074 publicação Jornal de Tupã

061-13075 publicação Jornal de Tupã

061-13076 publicação Jornal de Tupã

061-13077 publicação Jornal de Tupã

061-13078 publicação Jornal de Tupã

061-13079 publicação Jornal de Tupã

061-13080 publicação Jornal de Tupã

061-13082 publicação Jornal de Tupã

061-13083 publicação Jornal de Tupã

061-13084 publicação Jornal de Tupã

061-13085 publicação Jornal de Tupã

061-13086 publicação Jornal de Tupã

061-13087 publicação Jornal de Tupã

061-13088 publicação Jornal de Tupã

061-13089 publicação Jornal de Tupã



061-13090 publicação Jornal de Tupã

061-13091 publicação Jornal de Tupã

061-13092 publicação Jornal de Tupã

061-13093 publicação Jornal de Tupã

061-13094 publicação Jornal de Tupã

061-13095 publicação Jornal de Tupã

061-13096 publicação Jornal de Tupã

061-13097 publicação Jornal de Tupã

061-13098 publicação Jornal de Tupã

061-13099 publicação Jornal de Tupã

061-13100 publicação Jornal de Tupã

061-13101 publicação Jornal de Tupã

061-13102 publicação Jornal de Tupã

061-13103 publicação Jornal de Tupã

061-13104 publicação Jornal de Tupã

061-13105 publicação Jornal de Tupã

061-13106 publicação Jornal de Tupã

061-13107 publicação Jornal de Tupã

061-13108 publicação Jornal de Tupã

061-13109 publicação Jornal de Tupã

061-13110 publicação Jornal de Tupã

061-13111 publicação Jornal de Tupã

061-13112 publicação Jornal de Tupã

061-13113 publicação Jornal de Tupã

061-13114 publicação Jornal de Tupã

061-13115 publicação Jornal de Tupã

061-13116 publicação Jornal de Tupã

061-13117 publicação Jornal de Tupã

061-13118 publicação Jornal de Tupã

061-13119 publicação Jornal de Tupã

061-13120 publicação Jornal de Tupã

061-13121 publicação Jornal de Tupã

061-13122 publicação Jornal de Tupã

061-13123 publicação Jornal de Tupã



061-13124 publicação Jornal de Tupã

061-13125 publicação Jornal de Tupã

061-13126 publicação Jornal de Tupã

061-13127 publicação Jornal de Tupã

061-13128 publicação Jornal de Tupã

061-13129 publicação Jornal de Tupã

061-13130 publicação Jornal de Tupã

061-13131 publicação Jornal de Tupã

061-13132 publicação Jornal de Tupã

061-13133 publicação Jornal de Tupã

061-13134 publicação Jornal de Tupã

061-13135 publicação Jornal de Tupã

061-13136 publicação Jornal de Tupã

061-13137 publicação Jornal de Tupã

061-13138 publicação Jornal de Tupã

061-13139 publicação Jornal de Tupã

061-13140 publicação Jornal de Tupã

061-13141 publicação Jornal de Tupã

061-13142 publicação Jornal de Tupã

061-13143 publicação Jornal de Tupã

061-13144 publicação Jornal de Tupã

061-13145 publicação Jornal de Tupã

061-13146 publicação Jornal de Tupã

061-13147 publicação Jornal de Tupã

061-13148 publicação Jornal de Tupã

061-13149 publicação Jornal de Tupã

061-13150 publicação Jornal de Tupã

061-13151 publicação Jornal de Tupã

061-13152 publicação Jornal de Tupã

061-13153 publicação Jornal de Tupã

061-13154 publicação Jornal de Tupã

061-13155 publicação Jornal de Tupã

061-13156 publicação Jornal de Tupã

061-13157 publicação Jornal de Tupã



061-13158 publicação Jornal de Tupã

061-13159 publicação Jornal de Tupã

061-13160 publicação Jornal de Tupã

061-13162 publicação Jornal de Tupã

061-13163 publicação Jornal de Tupã

061-13164 publicação Jornal de Tupã

061-13165 publicação Jornal de Tupã

061-13166 publicação Jornal de Tupã

061-13167 publicação Jornal de Tupã

061-13168 publicação Jornal de Tupã

061-13169 publicação Jornal de Tupã

061-13170 publicação Jornal de Tupã

061-13171 publicação Jornal de Tupã

061-13172 publicação Jornal de Tupã

061-13173 publicação Jornal de Tupã

061-13174 publicação Jornal de Tupã

061-13175 publicação Jornal de Tupã

061-13176 publicação Jornal de Tupã

061-13177 publicação Jornal de Tupã

061-13178 publicação Jornal de Tupã

061-13179 publicação Jornal de Tupã

061-13180 publicação Jornal de Tupã

061-13181 publicação Jornal de Tupã

061-13182 publicação Jornal de Tupã

061-13183 publicação Jornal de Tupã

061-13184 publicação Jornal de Tupã

061-13185 publicação Jornal de Tupã

061-13186 publicação Jornal de Tupã

061-13187 publicação Jornal de Tupã

061-13188 publicação Jornal de Tupã

061-13189 publicação Jornal de Tupã

061-13190 publicação Jornal de Tupã

061-13191 publicação Jornal de Tupã

061-13192 publicação Jornal de Tupã



061-13193 publicação Jornal de Tupã

061-13194 publicação Jornal de Tupã

061-13195 publicação Jornal de Tupã

061-13196 publicação Jornal de Tupã

061-13197 publicação Jornal de Tupã

061-13198 publicação Jornal de Tupã

061-13199 publicação Jornal de Tupã

061-13200 publicação Jornal de Tupã

061-13201 publicação Jornal de Tupã

061-13203 publicação Jornal de Tupã

061-13204 publicação Jornal de Tupã

061-13205 publicação Jornal de Tupã

061-13206 publicação Jornal de Tupã

061-13207 publicação Jornal de Tupã

061-13208 publicação Jornal de Tupã

061-13209 publicação Jornal de Tupã

061-13210 publicação Jornal de Tupã

061-13211 publicação Jornal de Tupã

061-13212 publicação Jornal de Tupã

061-13213 publicação Jornal de Tupã

061-13214 publicação Jornal de Tupã

061-13215 publicação Jornal de Tupã

061-13216 publicação Jornal de Tupã

061-13217 publicação Jornal de Tupã

061-13218 publicação Jornal de Tupã

061-13219 publicação Jornal de Tupã

061-13220 publicação Jornal de Tupã

061-13221 publicação Jornal de Tupã

061-13222 publicação Jornal de Tupã

061-13223 publicação Jornal de Tupã

061-13224 publicação Jornal de Tupã

061-13225 publicação Jornal de Tupã

061-13226 publicação Jornal de Tupã

061-13227 publicação Jornal de Tupã



061-13228 publicação Jornal de Tupã

061-13229 publicação Jornal de Tupã

061-13230 publicação Jornal de Tupã

061-13231 publicação Jornal de Tupã

061-13232 publicação Jornal de Tupã

061-13233 publicação Jornal de Tupã

061-13234 publicação Jornal de Tupã

061-13235 publicação Jornal de Tupã

061-13236 publicação Jornal de Tupã

061-13237 publicação Jornal de Tupã

061-13238 publicação Jornal de Tupã

061-13239 publicação Jornal de Tupã

061-13240 publicação Jornal de Tupã

061-13241 publicação Jornal de Tupã

061-13242 publicação Jornal de Tupã

061-13243 publicação Jornal de Tupã

061-13244 publicação Jornal de Tupã

061-13245 publicação Jornal de Tupã

061-13246 publicação Jornal de Tupã

061-13247 publicação Jornal de Tupã

061-13248 publicação Jornal de Tupã

061-13249 publicação Jornal de Tupã

061-13250 publicação Jornal de Tupã

061-13251 publicação Jornal de Tupã

061-13252 publicação Jornal de Tupã

061-13253 publicação Jornal de Tupã

061-13254 publicação Jornal de Tupã

061-13255 publicação Jornal de Tupã

061-13256 publicação Jornal de Tupã

061-13257 publicação Jornal de Tupã

061-13258 publicação Jornal de Tupã

061-13259 publicação Jornal de Tupã

061-13260 publicação Jornal de Tupã

061-13261 publicação Jornal de Tupã



061-13262 publicação Jornal de Tupã

061-13263 publicação Jornal de Tupã

061-13264 publicação Jornal de Tupã

061-13265 publicação Jornal de Tupã

061-13266 publicação Jornal de Tupã

061-13267 publicação Jornal de Tupã

061-13268 publicação Jornal de Tupã

061-13269 publicação Jornal de Tupã

061-13270 publicação Jornal de Tupã

061-13271 publicação Jornal de Tupã

061-13272 publicação Jornal de Tupã

061-13273 publicação Jornal de Tupã

061-13274 publicação Jornal de Tupã

061-13275 publicação Jornal de Tupã

061-13276 publicação Jornal de Tupã

061-13277 publicação Jornal de Tupã

061-13278 publicação Jornal de Tupã

061-13279 publicação Jornal de Tupã

061-13280 publicação Jornal de Tupã

061-13281 publicação Jornal de Tupã

061-13282 publicação Jornal de Tupã

061-13283 publicação Jornal de Tupã

061-13284 publicação Jornal de Tupã

061-13285 publicação Jornal de Tupã

061-13286 publicação Jornal de Tupã

061-13287 publicação Jornal de Tupã

061-13288 publicação Jornal de Tupã

061-13289 publicação Jornal de Tupã

061-13290 publicação Jornal de Tupã

061-13291 publicação Jornal de Tupã

061-13292 publicação Jornal de Tupã

061-13293 publicação Jornal de Tupã

061-13294 publicação Jornal de Tupã

061-13295 publicação Jornal de Tupã



061-13296 publicação Jornal de Tupã

061-13297 publicação Jornal de Tupã

061-13298 publicação Jornal de Tupã

061-13299 publicação Jornal de Tupã

061-13300 publicação Jornal de Tupã

061-13301 publicação Jornal de Tupã

061-13302 publicação Jornal de Tupã

061-13303 publicação Jornal de Tupã

061-13304 publicação Jornal de Tupã

061-13305 publicação Jornal de Tupã

061-13306 publicação Jornal de Tupã

061-13307 publicação Jornal de Tupã

061-13308 publicação Jornal de Tupã

061-13310 publicação Jornal de Tupã

061-13311 publicação Jornal de Tupã

061-13312 publicação Jornal de Tupã

061-13313 publicação Jornal de Tupã

061-13314 publicação Jornal de Tupã

061-13315 publicação Jornal de Tupã

061-13316 publicação Jornal de Tupã

061-13317 publicação Jornal de Tupã

061-13318 publicação Jornal de Tupã

061-13319 publicação Jornal de Tupã

061-13321 publicação Jornal de Tupã

061-13322 publicação Jornal de Tupã

061-13323 publicação Jornal de Tupã

061-13324 publicação Jornal de Tupã

061-13325 publicação Jornal de Tupã

061-13326 publicação Jornal de Tupã

061-13327 publicação Jornal de Tupã

061-13328 publicação Jornal de Tupã

061-13329 publicação Jornal de Tupã

061-13330 publicação Jornal de Tupã

061-13331 publicação Jornal de Tupã



061-13332 publicação Jornal de Tupã

061-13333 publicação Jornal de Tupã

061-13334 publicação Jornal de Tupã

061-13335 publicação Jornal de Tupã

061-13336 publicação Jornal de Tupã

061-13337 publicação Jornal de Tupã

061-13338 publicação Jornal de Tupã

061-13339 publicação Jornal de Tupã

061-13340 publicação Jornal de Tupã

061-13341 publicação Jornal de Tupã

061-13342 publicação Jornal de Tupã

061-13343 publicação Jornal de Tupã

061-13344 publicação Jornal de Tupã

061-13345 publicação Jornal de Tupã

061-13346 publicação Jornal de Tupã

061-13347 publicação Jornal de Tupã

061-13348 publicação Jornal de Tupã

061-13349 publicação Jornal de Tupã

061-13350 publicação Jornal de Tupã

061-13351 publicação Jornal de Tupã

061-13352 publicação Jornal de Tupã

061-13353 publicação Jornal de Tupã

061-13354 publicação Jornal de Tupã

061-13355 publicação Jornal de Tupã

061-13356 publicação Jornal de Tupã

061-13357 publicação Jornal de Tupã

061-13358 publicação Jornal de Tupã

061-13359 publicação Jornal de Tupã

061-13360 publicação Jornal de Tupã

061-13361 publicação Jornal de Tupã

061-13362 publicação Jornal de Tupã

061-13363 publicação Jornal de Tupã

061-13364 publicação Jornal de Tupã

061-13365 publicação Jornal de Tupã



061-13366 publicação Jornal de Tupã

061-13367 publicação Jornal de Tupã

061-13368 publicação Jornal de Tupã

061-13369 publicação Jornal de Tupã

061-13370 publicação Jornal de Tupã

061-13371 publicação Jornal de Tupã

061-13372 publicação Jornal de Tupã

061-13373 publicação Jornal de Tupã

061-13374 publicação Jornal de Tupã

061-13375 publicação Jornal de Tupã

061-13376 publicação Jornal de Tupã

061-13377 publicação Jornal de Tupã

061-13378 publicação Jornal de Tupã

061-13379 publicação Jornal de Tupã

061-13380 publicação Jornal de Tupã

061-13381 publicação Jornal de Tupã

061-13382 publicação Jornal de Tupã

061-13383 publicação Jornal de Tupã

061-13384 publicação Jornal de Tupã

061-13385 publicação Jornal de Tupã

061-13386 publicação Jornal de Tupã

061-13387 publicação Jornal de Tupã

061-13388 publicação Jornal de Tupã

061-13389 publicação Jornal de Tupã

061-13390 publicação Jornal de Tupã

061-13391 publicação Jornal de Tupã

061-13392 publicação Jornal de Tupã

061-13393 publicação Jornal de Tupã

061-13394 publicação Jornal de Tupã

061-13395 publicação Jornal de Tupã

061-13396 publicação Jornal de Tupã

061-13397 publicação Jornal de Tupã

061-13398 publicação Jornal de Tupã

061-13399 publicação Jornal de Tupã



061-13400 publicação Jornal de Tupã

061-13401 publicação Jornal de Tupã

061-13402 publicação Jornal de Tupã

061-13403 publicação Jornal de Tupã

061-13404 publicação Jornal de Tupã

061-13405 publicação Jornal de Tupã

061-13406 publicação Jornal de Tupã

061-13407 publicação Jornal de Tupã

061-13408 publicação Jornal de Tupã

061-13409 publicação Jornal de Tupã

061-13410 publicação Jornal de Tupã

061-13411 publicação Jornal de Tupã

061-13412 publicação Jornal de Tupã

061-13413 publicação Jornal de Tupã

061-13414 publicação Jornal de Tupã

061-13415 publicação Jornal de Tupã

061-13416 publicação Jornal de Tupã

061-13417 publicação Jornal de Tupã

061-13418 publicação Jornal de Tupã

061-13419 publicação Jornal de Tupã

061-13420 publicação Jornal de Tupã

061-13421 publicação Jornal de Tupã

061-13422 publicação Jornal de Tupã

061-13423 publicação Jornal de Tupã

061-13424 publicação Jornal de Tupã

061-13425 publicação Jornal de Tupã

061-13426 publicação Jornal de Tupã

061-13427 publicação Jornal de Tupã

061-13428 publicação Jornal de Tupã

061-13429 publicação Jornal de Tupã

061-13430 publicação Jornal de Tupã

061-13431 publicação Jornal de Tupã

061-13432 publicação Jornal de Tupã

061-13433 publicação Jornal de Tupã



061-13434 publicação Jornal de Tupã

061-13435 publicação Jornal de Tupã

061-13436 publicação Jornal de Tupã

061-13437 publicação Jornal de Tupã

061-13438 publicação Jornal de Tupã

061-13439 publicação Jornal de Tupã

061-13440 publicação Jornal de Tupã

061-13441 publicação Jornal de Tupã

061-13442 publicação Jornal de Tupã

061-13443 publicação Jornal de Tupã

061-13444 publicação Jornal de Tupã

061-13445 publicação Jornal de Tupã

061-13446 publicação Jornal de Tupã

061-13447 publicação Jornal de Tupã

061-13448 publicação Jornal de Tupã

061-13449 publicação Jornal de Tupã

061-13450 publicação Jornal de Tupã

061-13451 publicação Jornal de Tupã

061-13452 publicação Jornal de Tupã

061-13453 publicação Jornal de Tupã

061-13454 publicação Jornal de Tupã

061-13455 publicação Jornal de Tupã

061-13456 publicação Jornal de Tupã

061-13457 publicação Jornal de Tupã

061-13458 publicação Jornal de Tupã

061-13459 publicação Jornal de Tupã

061-13460 publicação Jornal de Tupã

061-13461 publicação Jornal de Tupã

061-13462 publicação Jornal de Tupã

061-13463 publicação Jornal de Tupã

061-13464 publicação Jornal de Tupã

061-13465 publicação Jornal de Tupã

061-13466 publicação Jornal de Tupã

061-13467 publicação Jornal de Tupã



061-13468 publicação Jornal de Tupã

061-13469 publicação Jornal de Tupã

061-13470 publicação Jornal de Tupã

061-13471 publicação Jornal de Tupã

061-13472 publicação Jornal de Tupã

061-13473 publicação Jornal de Tupã

061-13474 publicação Jornal de Tupã

061-13475 publicação Jornal de Tupã

061-13476 publicação Jornal de Tupã

061-13477 publicação Jornal de Tupã

061-13478 publicação Jornal de Tupã

061-13479 publicação Jornal de Tupã

061-13480 publicação Jornal de Tupã

061-13481 publicação Jornal de Tupã

061-13482 publicação Jornal de Tupã

061-13483 publicação Jornal de Tupã

061-13484 publicação Jornal de Tupã

061-13485 publicação Jornal de Tupã

061-13486 publicação Jornal de Tupã

061-13516 publicação Jornal de Tupã

061-13517 publicação Jornal de Tupã

061-13518 publicação Jornal de Tupã

061-13519 publicação Jornal de Tupã

061-13520 publicação Jornal de Tupã

061-13521 publicação Jornal de Tupã

061-13522 publicação Jornal de Tupã

061-13523 publicação Jornal de Tupã

061-13524 publicação Jornal de Tupã

061-13525 publicação Jornal de Tupã

061-13526 publicação Jornal de Tupã

061-13527 publicação Jornal de Tupã

061-13528 publicação Jornal de Tupã

061-13529 publicação Jornal de Tupã

061-13530 publicação Jornal de Tupã



061-13531 publicação Jornal de Tupã

061-13532 publicação Jornal de Tupã

061-13533 publicação Jornal de Tupã

061-13534 publicação Jornal de Tupã

061-13535 publicação Jornal de Tupã

061-13536 publicação Jornal de Tupã

061-13537 publicação Jornal de Tupã

061-13538 publicação Jornal de Tupã

061-13539 publicação Jornal de Tupã

061-13540 publicação Jornal de Tupã

061-13541 publicação Jornal de Tupã

061-13542 publicação Jornal de Tupã

061-13543 publicação Jornal de Tupã

061-13544 publicação Jornal de Tupã

061-13545 publicação Jornal de Tupã

061-13546 publicação Jornal de Tupã

061-13547 publicação Jornal de Tupã

061-13548 publicação Jornal de Tupã

061-13549 publicação Jornal de Tupã

061-13550 publicação Jornal de Tupã

061-13551 publicação Jornal de Tupã

061-13552 publicação Jornal de Tupã

061-13553 publicação Jornal de Tupã

061-13554 publicação Jornal de Tupã

061-13555 publicação Jornal de Tupã

061-13556 publicação Jornal de Tupã

061-13557 publicação Jornal de Tupã

061-13558 publicação Jornal de Tupã

061-13559 publicação Jornal de Tupã

061-13560 publicação Jornal de Tupã

061-13561 publicação Jornal de Tupã

061-13562 publicação Jornal de Tupã

061-13563 publicação Jornal de Tupã

061-13564 publicação Jornal de Tupã



061-13565 publicação Jornal de Tupã

061-13566 publicação Jornal de Tupã

061-13567 publicação Jornal de Tupã

061-13568 publicação Jornal de Tupã

061-13569 publicação Jornal de Tupã

061-13570 publicação Jornal de Tupã

061-13571 publicação Jornal de Tupã

061-13572 publicação Jornal de Tupã

061-13573 publicação Jornal de Tupã

061-13574 publicação Jornal de Tupã

061-13575 publicação Jornal de Tupã

061-13576 publicação Jornal de Tupã

061-13577 publicação Jornal de Tupã

061-13578 publicação Jornal de Tupã

061-13579 publicação Jornal de Tupã

061-13580 publicação Jornal de Tupã

061-13581 publicação Jornal de Tupã

061-13582 publicação Jornal de Tupã

061-13583 publicação Jornal de Tupã

061-13584 publicação Jornal de Tupã

061-13585 publicação Jornal de Tupã

061-13586 publicação Jornal de Tupã

061-13587 publicação Jornal de Tupã

061-13588 publicação Jornal de Tupã

061-13589 publicação Jornal de Tupã

061-13590 publicação Jornal de Tupã

061-13591 publicação Jornal de Tupã

061-13592 publicação Jornal de Tupã

061-13593 publicação Jornal de Tupã

061-13594 publicação Jornal de Tupã

061-13595 publicação Jornal de Tupã

061-13596 publicação Jornal de Tupã

061-13597 publicação Jornal de Tupã

061-13598 publicação Jornal de Tupã



061-13599 publicação Jornal de Tupã

061-13600 publicação Jornal de Tupã

061-13601 publicação Jornal de Tupã

061-13602 publicação Jornal de Tupã

061-13603 publicação Jornal de Tupã

061-13604 publicação Jornal de Tupã

061-13605 publicação Jornal de Tupã

061-13606 publicação Jornal de Tupã

061-13607 publicação Jornal de Tupã

061-13608 publicação Jornal de Tupã

061-13609 publicação Jornal de Tupã

061-13610 publicação Jornal de Tupã

061-13611 publicação Jornal de Tupã

061-13612 publicação Jornal de Tupã

061-13613 publicação Jornal de Tupã

061-13614 publicação Jornal de Tupã

061-13615 publicação Jornal de Tupã

061-13616 publicação Jornal de Tupã

061-13617 publicação Jornal de Tupã

061-13618 publicação Jornal de Tupã

061-13619 publicação Jornal de Tupã

061-13620 publicação Jornal de Tupã

061-13621 publicação Jornal de Tupã

061-13622 publicação Jornal de Tupã

061-13623 publicação Jornal de Tupã

061-13624 publicação Jornal de Tupã

061-13625 publicação Jornal de Tupã

061-13626 publicação Jornal de Tupã

061-13627 publicação Jornal de Tupã

061-13628 publicação Jornal de Tupã

061-13629 publicação Jornal de Tupã

061-13630 publicação Jornal de Tupã

061-13631 publicação Jornal de Tupã

061-13632 publicação Jornal de Tupã



061-13633 publicação Jornal de Tupã

061-13634 publicação Jornal de Tupã

061-13635 publicação Jornal de Tupã

061-13636 publicação Jornal de Tupã

061-13637 publicação Jornal de Tupã

061-13638 publicação Jornal de Tupã

061-13639 publicação Jornal de Tupã

061-13640 publicação Jornal de Tupã

061-13641 publicação Jornal de Tupã

061-13642 publicação Jornal de Tupã

061-13643 publicação Jornal de Tupã

061-13644 publicação Jornal de Tupã

061-13645 publicação Jornal de Tupã

061-13646 publicação Jornal de Tupã

061-13647 publicação Jornal de Tupã

061-13649 publicação Jornal de Tupã

061-13650 publicação Jornal de Tupã

061-13651 publicação Jornal de Tupã

061-13652 publicação Jornal de Tupã

061-13653 publicação Jornal de Tupã

061-13654 publicação Jornal de Tupã

061-13655 publicação Jornal de Tupã

061-13656 publicação Jornal de Tupã

061-13657 publicação Jornal de Tupã

061-13658 publicação Jornal de Tupã

061-13659 publicação Jornal de Tupã

061-13660 publicação Jornal de Tupã

061-13661 publicação Jornal de Tupã

061-13662 publicação Jornal de Tupã

061-13663 publicação Jornal de Tupã

061-13664 publicação Jornal de Tupã

061-13665 publicação Jornal de Tupã

061-13666 publicação Jornal de Tupã

061-13667 publicação Jornal de Tupã



061-13668 publicação Jornal de Tupã

061-13669 publicação Jornal de Tupã

061-13670 publicação Jornal de Tupã

061-13671 publicação Jornal de Tupã

061-13672 publicação Jornal de Tupã

061-13675 publicação Jornal de Tupã

061-13676 publicação Jornal de Tupã

061-13677 publicação Jornal de Tupã

061-13678 publicação Jornal de Tupã

061-13679 publicação Jornal de Tupã

061-13680 publicação Jornal de Tupã

061-13681 publicação Jornal de Tupã

061-13682 publicação Jornal de Tupã

061-13683 publicação Jornal de Tupã

061-13684 publicação Jornal de Tupã

061-13685 publicação Jornal de Tupã

061-13686 publicação Jornal de Tupã

061-13687 publicação Jornal de Tupã

061-13688 publicação Jornal de Tupã

061-13689 publicação Jornal de Tupã

061-13690 publicação Jornal de Tupã

061-13691 publicação Jornal de Tupã

061-13692 publicação Jornal de Tupã

061-13693 publicação Jornal de Tupã

061-13694 publicação Jornal de Tupã

061-13695 publicação Jornal de Tupã

061-13696 publicação Jornal de Tupã

061-13697 publicação Jornal de Tupã

061-13698 publicação Jornal de Tupã

061-13699 publicação Jornal de Tupã

061-13700 publicação Jornal de Tupã

061-13701 publicação Jornal de Tupã

061-13702 publicação Jornal de Tupã

061-13703 publicação Jornal de Tupã



061-13704 publicação Jornal de Tupã

061-13705 publicação Jornal de Tupã

061-13706 publicação Jornal de Tupã

061-13707 publicação Jornal de Tupã

061-13708 publicação Jornal de Tupã

061-13709 publicação Jornal de Tupã

061-13710 publicação Jornal de Tupã

061-13711 publicação Jornal de Tupã

061-13712 publicação Jornal de Tupã

061-13713 publicação Jornal de Tupã

061-13714 publicação Jornal de Tupã

061-13715 publicação Jornal de Tupã

061-13716 publicação Jornal de Tupã

061-13717 publicação Jornal de Tupã

061-13718 publicação Jornal de Tupã

061-13719 publicação Jornal de Tupã

061-13720 publicação Jornal de Tupã

061-13721 publicação Jornal de Tupã

061-13722 publicação Jornal de Tupã

061-13723 publicação Jornal de Tupã

061-13724 publicação Jornal de Tupã

061-13725 publicação Jornal de Tupã

061-13726 publicação Jornal de Tupã

061-13727 publicação Jornal de Tupã

061-13728 publicação Jornal de Tupã

061-13729 publicação Jornal de Tupã

061-13730 publicação Jornal de Tupã

061-13731 publicação Jornal de Tupã

061-13732 publicação Jornal de Tupã

061-13733 publicação Jornal de Tupã

061-13734 publicação Jornal de Tupã

061-13735 publicação Jornal de Tupã

061-13736 publicação Jornal de Tupã

061-13737 publicação Jornal de Tupã



061-13738 publicação Jornal de Tupã

061-13739 publicação Jornal de Tupã

061-13740 publicação Jornal de Tupã

061-13741 publicação Jornal de Tupã

061-13742 publicação Jornal de Tupã

061-13743 publicação Jornal de Tupã

061-13744 publicação Jornal de Tupã

061-13745 publicação Jornal de Tupã

061-13746 publicação Jornal de Tupã

061-13747 publicação Jornal de Tupã

061-13748 publicação Jornal de Tupã

061-13749 publicação Jornal de Tupã

061-13750 publicação Jornal de Tupã

061-13751 publicação Jornal de Tupã

061-13752 publicação Jornal de Tupã

061-13753 publicação Jornal de Tupã

061-13754 publicação Jornal de Tupã

061-13755 publicação Jornal de Tupã

061-13756 publicação Jornal de Tupã

061-13757 publicação Jornal de Tupã

061-13758 publicação Jornal de Tupã

061-13759 publicação Jornal de Tupã

061-13760 publicação Jornal de Tupã

061-13761 publicação Jornal de Tupã

061-13762 publicação Jornal de Tupã

061-13763 publicação Jornal de Tupã

061-13764 publicação Jornal de Tupã

061-13765 publicação Jornal de Tupã

061-13766 publicação Jornal de Tupã

061-13767 publicação Jornal de Tupã

061-13768 publicação Jornal de Tupã

061-13769 publicação Jornal de Tupã

061-13770 publicação Jornal de Tupã

061-13771 publicação Jornal de Tupã



061-13772 publicação Jornal de Tupã

061-13773 publicação Jornal de Tupã

061-13774 publicação Jornal de Tupã

061-13775 publicação Jornal de Tupã

061-13776 publicação Jornal de Tupã

061-13777 publicação Jornal de Tupã

061-13778 publicação Jornal de Tupã

061-13779 publicação Jornal de Tupã

061-13780 publicação Jornal de Tupã

061-13781 publicação Jornal de Tupã

061-13782 publicação Jornal de Tupã

061-13783 publicação Jornal de Tupã

061-13784 publicação Jornal de Tupã

061-13785 publicação Jornal de Tupã

061-13786 publicação Jornal de Tupã

061-13787 publicação Jornal de Tupã

061-13788 publicação Jornal de Tupã

061-13789 publicação Jornal de Tupã

061-13790 publicação Jornal de Tupã

061-13791 publicação Jornal de Tupã

061-13792 publicação Jornal de Tupã

061-13793 publicação Jornal de Tupã

061-13795 publicação Jornal de Tupã

061-13796 publicação Jornal de Tupã

061-13797 publicação Jornal de Tupã

061-13798 publicação Jornal de Tupã

061-13799 publicação Jornal de Tupã

061-13800 publicação Jornal de Tupã

061-13801 publicação Jornal de Tupã

061-13802 publicação Jornal de Tupã

061-13803 publicação Jornal de Tupã

061-13804 publicação Jornal de Tupã

061-13805 publicação Jornal de Tupã

061-13806 publicação Jornal de Tupã



061-13807 publicação Jornal de Tupã

061-13808 publicação Jornal de Tupã

061-13809 publicação Jornal de Tupã

061-13810 publicação Jornal de Tupã

061-13811 publicação Jornal de Tupã

061-13812 publicação Jornal de Tupã

061-13813 publicação Jornal de Tupã

061-13814 publicação Jornal de Tupã

061-13815 publicação Jornal de Tupã

061-13816 publicação Jornal de Tupã

061-13817 publicação Jornal de Tupã

061-13818 publicação Jornal de Tupã

061-13819 publicação Jornal de Tupã

061-13820 publicação Jornal de Tupã

061-13821 publicação Jornal de Tupã

061-13822 publicação Jornal de Tupã

061-13823 publicação Jornal de Tupã

061-13824 publicação Jornal de Tupã

061-13825 publicação Jornal de Tupã

061-13826 publicação Jornal de Tupã

061-13827 publicação Jornal de Tupã

061-13828 publicação Jornal de Tupã

061-13829 publicação Jornal de Tupã

061-13830 publicação Jornal de Tupã

061-13831 publicação Jornal de Tupã

061-13832 publicação Jornal de Tupã

061-13833 publicação Jornal de Tupã

061-13834 publicação Jornal de Tupã

061-13835 publicação Jornal de Tupã

061-13836 publicação Jornal de Tupã

061-13837 publicação Jornal de Tupã

061-13838 publicação Jornal de Tupã

061-13839 publicação Jornal de Tupã

061-13840 publicação Jornal de Tupã



061-13841 publicação Jornal de Tupã

061-13842 publicação Jornal de Tupã

061-13843 publicação Jornal de Tupã

061-13844 publicação Jornal de Tupã

061-13845 publicação Jornal de Tupã

061-13846 publicação Jornal de Tupã

061-13847 publicação Jornal de Tupã

061-13848 publicação Jornal de Tupã

061-13849 publicação Jornal de Tupã

061-13850 publicação Jornal de Tupã

061-13851 publicação Jornal de Tupã

061-13852 publicação Jornal de Tupã

061-13853 publicação Jornal de Tupã

061-13854 publicação Jornal de Tupã

061-13855 publicação Jornal de Tupã

061-13856 publicação Jornal de Tupã

061-13857 publicação Jornal de Tupã

061-13858 publicação Jornal de Tupã

061-13859 publicação Jornal de Tupã

061-13860 publicação Jornal de Tupã

061-13861 publicação Jornal de Tupã

061-13862 publicação Jornal de Tupã

061-13863 publicação Jornal de Tupã

061-13864 publicação Jornal de Tupã

061-13865 publicação Jornal de Tupã

061-13866 publicação Jornal de Tupã

061-13867 publicação Jornal de Tupã

061-13868 publicação Jornal de Tupã

061-13869 publicação Jornal de Tupã

061-13870 publicação Jornal de Tupã

061-13871 publicação Jornal de Tupã

061-13872 publicação Jornal de Tupã

061-13873 publicação Jornal de Tupã

061-13874 publicação Jornal de Tupã



061-13875 publicação Jornal de Tupã

061-13876 publicação Jornal de Tupã

061-13877 publicação Jornal de Tupã

061-13878 publicação Jornal de Tupã

061-13879 publicação Jornal de Tupã

061-13880 publicação Jornal de Tupã

061-13881 publicação Jornal de Tupã

061-13882 publicação Jornal de Tupã

061-13883 publicação Jornal de Tupã

061-13884 publicação Jornal de Tupã

061-13885 publicação Jornal de Tupã

061-13886 publicação Jornal de Tupã

061-13887 publicação Jornal de Tupã

061-13888 publicação Jornal de Tupã

061-13889 publicação Jornal de Tupã

061-13984 publicação

Dicionário de Tupi moderno: 

dialeto Tembé- Ténêtéhar do 

alto rio Gurupi

061-13985 publicação

Dicionário de Tupi moderno: 

dialeto Tembé- Ténêtéhar do 

alto rio Gurupi

061-14002 publicação

Restauração de pinturas e 

aplicações da encáustica

061-14003 publicação

Contribuição ao Estudo da 

Pintura Mineira - 20

061-14004 publicação

Roteiros e Notícias de São paulo 

colonial - Coleção Paulística

061-14005 publicação

História da viação pública de São 

Paulo

061-14006 publicação Obras

061-14007 publicação

Quadro histórico da Província de 

São Paulo - Coleção Paulística



061-14008 publicação

Notas de viagem - Coleção 

Paulística

061-14009 publicação

Memória sobre o 

melhoramentgo da Província de 

São Paulo

061-14010 publicação

Lorena no século XIX - Coleção 

Paulística

061-14012 publicação

Tradições e reminiscências 

paulistanas - Coleção Paulística

061-14013 publicação

Tropas paulistas de outrora - 

Coleção Paulística

061-14014 publicação

Ensaio d'um quadro estatístico 

da Província de São paulo - 

Coleção Paulística

061-14015 publicação

A província de S. Paulo trabalho 

estatístico, histórico e noticioso

061-14016 publicação

Vida e morte do bandeirante - 

Coleção Paulística

061-14017 publicação A cidade de São Paulo em 1900

061-14018 publicação

Histórias dos velhos teatros de 

São Paulo - Coleção Paulística

061-14019 publicação O índígena do Vale do Paraíba

061-14020 publicação Emboabas

061-14021 publicação Arte no Palácio dos Bandeirantes

061-14022 publicação Anuário Delta Larousse, 1978

061-15945 publicação Jornal da Região



061-15946 publicação Jornal da Região

061-15947 publicação Jornal da Região

061-15948 publicação Jornal da Região

061-15949 publicação Jornal da Região

061-15950 publicação Jornal da Região

061-15951 publicação Jornal da Região

061-15952 publicação Jornal da Região

061-15953 publicação Jornal da Região

061-15954 publicação Jornal da Região

061-15955 publicação Jornal da Região

061-15956 publicação Jornal da Região

061-15957 publicação Jornal da Região

061-15958 publicação Jornal da Região

061-15959 publicação Jornal da Região

061-15960 publicação Jornal da Região

061-15961 publicação Jornal da Região

061-15962 publicação Jornal da Região

061-15963 publicação Jornal da Região

061-15964 publicação Jornal da Região

061-15965 publicação Jornal da Região

061-15966 publicação Jornal da Região

061-15967 publicação Jornal da Região

061-15968 publicação Jornal da Região

061-15969 publicação Jornal da Região

061-15970 publicação Jornal da Região

061-15971 publicação Jornal da Região

061-15972 publicação Jornal da Região

061-15973 publicação Jornal da Região

061-15974 publicação Jornal da Região

061-15975 publicação Jornal da Região

061-15976 publicação Jornal da Região

061-15977 publicação Jornal da Região

061-15978 publicação Jornal da Região

061-15979 publicação Jornal da Região



061-15980 publicação Jornal da Região

061-15981 publicação Jornal da Região

061-15982 publicação Jornal da Região

061-15983 publicação Jornal da Região

061-15984 publicação Jornal da Região

061-15985 publicação Jornal da Região

061-15986 publicação Jornal da Região

061-15987 publicação Jornal da Região

061-15988 publicação Jornal da Região

061-15989 publicação Jornal da Região

061-15990 publicação Jornal da Região

061-15991 publicação Jornal da Região

061-15992 publicação Jornal da Região

061-15993 publicação Jornal da Região

061-15994 publicação Jornal da Região

061-15995 publicação Jornal da Região

061-15996 publicação Jornal da Região

061-15997 publicação Jornal da Região

061-15998 publicação Jornal da Região

061-15999 publicação Jornal da Região

061-16000 publicação Jornal da Região

061-16001 publicação Jornal da Região

061-16002 publicação Jornal da Região

061-16003 publicação Jornal da Região

061-16004 publicação Jornal da Região

061-16005 publicação Jornal da Região

061-16006 publicação Jornal da Região

061-16007 publicação Jornal da Região

061-16008 publicação Jornal da Região

061-16009 publicação Jornal da Região

061-16010 publicação Jornal da Região

061-16011 publicação Jornal da Região

061-16012 publicação Jornal da Região

061-16013 publicação Jornal da Região



061-16014 publicação Jornal da Região

061-16015 publicação Jornal da Região

061-16016 publicação Jornal da Região

061-16017 publicação Jornal da Região

061-16018 publicação Jornal da Região

061-16019 publicação Jornal da Região

061-16020 publicação Jornal da Região

061-16021 publicação Jornal da Região

061-16022 publicação Jornal da Região

061-16023 publicação Jornal da Região

061-16024 publicação Jornal da Região

061-16025 publicação Jornal da Região

061-16026 publicação Jornal da Região

061-16027 publicação Jornal da Região

061-16028 publicação Jornal da Região

061-16029 publicação Jornal da Região

061-16030 publicação Jornal da Região

061-16031 publicação Jornal da Região

061-16032 publicação Jornal da Região

061-16033 publicação Jornal da Região

061-16034 publicação Jornal da Região

061-16035 publicação Jornal da Região

061-16036 publicação Jornal da Região

061-16037 publicação Jornal da Região

061-16038 publicação Jornal da Região

061-16039 publicação Jornal da Região

061-16040 publicação Jornal da Região

061-16041 publicação Jornal da Região

061-16042 publicação Jornal da Região

061-16043 publicação Jornal da Região

061-16044 publicação Jornal da Região

061-16045 publicação Jornal da Região

061-16046 publicação Jornal da Região

061-16047 publicação Jornal da Região



061-16048 publicação Jornal da Região

061-16049 publicação Jornal da Região

061-16050 publicação Jornal da Região

061-16051 publicação Jornal da Região

061-16052 publicação Jornal da Região

061-16053 publicação Jornal da Região

061-16054 publicação Jornal da Região

061-16055 publicação Jornal da Região

061-16056 publicação Jornal da Região

061-16057 publicação Jornal da Região

061-16058 publicação Jornal da Região

061-16059 publicação Jornal da Região

061-16060 publicação Jornal da Região

061-16061 publicação Jornal da Região

061-16062 publicação Jornal da Região

061-16063 publicação Jornal da Região

061-16064 publicação Jornal da Região

061-16065 publicação Jornal da Região

061-16066 publicação Jornal da Região

061-16067 publicação Jornal da Região

061-16068 publicação Jornal da Região

061-16069 publicação Jornal da Região

061-16070 publicação Jornal da Região

061-16071 publicação Jornal da Região

061-16072 publicação Jornal da Região

061-16073 publicação Jornal da Região

061-16074 publicação Jornal da Região

061-16075 publicação Jornal da Região

061-16076 publicação Jornal da Região

061-16077 publicação Jornal da Região

061-16078 publicação Jornal da Região

061-16079 publicação Jornal da Região

061-16080 publicação Jornal da Região

061-16081 publicação Jornal da Região



061-16082 publicação Jornal da Região

061-16083 publicação Jornal da Região

061-16084 publicação Jornal da Região

061-16085 publicação Jornal da Região

061-16086 publicação Jornal da Região

061-16087 publicação Jornal da Região

061-16088 publicação Jornal da Região

061-16089 publicação Jornal da Região

061-16090 publicação Jornal da Região

061-16091 publicação Jornal da Região

061-16092 publicação Jornal da Região

061-16093 publicação Jornal da Região

061-16094 publicação Jornal da Região

061-16095 publicação Jornal da Região

061-16096 publicação Jornal da Região

061-16097 publicação Jornal da Região

061-16098 publicação Jornal da Região

061-16099 publicação Jornal da Região

061-16100 publicação Jornal da Região

061-16101 publicação Jornal da Região

061-16102 publicação Jornal da Região

061-16103 publicação Jornal da Região

061-16104 publicação Jornal da Região

061-16105 publicação Jornal da Região

061-16106 publicação Jornal da Região

061-16107 publicação Jornal da Região

061-16108 publicação Jornal da Região

061-16109 publicação Jornal da Região

061-16110 publicação Jornal da Região

061-16111 publicação Jornal da Região

061-16112 publicação Jornal da Região

061-16113 publicação Jornal da Região

061-16114 publicação Jornal da Região

061-16115 publicação Jornal da Região



061-16116 publicação Jornal Superior

061-16117 publicação Jornal Superior

061-16118 publicação Jornal Superior

061-16119 publicação Jornal Superior

061-16120 publicação Jornal Superior

061-16121 publicação Jornal Superior

061-16122 publicação Jornal Superior

061-16123 publicação Jornal Superior

061-16124 publicação Jornal Superior

061-16125 publicação Jornal Superior

061-16126 publicação Jornal Superior

061-16127 publicação Jornal Superior

061-16128 publicação Jornal Superior

061-16129 publicação Jornal Superior

061-16130 publicação Jornal Superior

061-16131 publicação Jornal Superior

061-16132 publicação Jornal Superior

061-16133 publicação Jornal Superior

061-16134 publicação Jornal Superior

061-16135 publicação Jornal Superior

061-16136 publicação Jornal Superior

061-16137 publicação Jornal Superior

061-16138 publicação Jornal Superior

061-16139 publicação Jornal Superior

061-16140 publicação Jornal Superior

061-16141 publicação Jornal Superior

061-16142 publicação Jornal Superior

061-16143 publicação Jornal Superior

061-16144 publicação Jornal Superior

061-16145 publicação Jornal Superior

061-16146 publicação Jornal Superior

061-16147 publicação Jornal Superior

061-16148 publicação Jornal Superior

061-16149 publicação Jornal Superior



061-16150 publicação Jornal Superior

061-16151 publicação Jornal Superior

061-16152 publicação Jornal Superior

061-16153 publicação Jornal Superior

061-16154 publicação Jornal Superior

061-16155 publicação Jornal Superior

061-16156 publicação Jornal Superior

061-16157 publicação Jornal Superior

061-16158 publicação Jornal Superior

061-16159 publicação Jornal Superior

061-16160 publicação Jornal de Tupã

061-16161 publicação Jornal de Tupã

061-16162 publicação Jornal de Tupã

061-16163 publicação Jornal de Tupã

061-16164 publicação Jornal de Tupã

061-16165 publicação Jornal de Tupã

061-16166 publicação Jornal de Tupã

061-16167 publicação Jornal de Tupã

061-16168 publicação Jornal de Tupã

061-16169 publicação Jornal de Tupã

061-16170 publicação Jornal de Tupã

061-16171 publicação Jornal de Tupã

061-16172 publicação Jornal de Tupã

061-16173 publicação Jornal de Tupã

061-16174 publicação Jornal de Tupã

061-16175 publicação Jornal de Tupã

061-16176 publicação Jornal de Tupã

061-16177 publicação Jornal de Tupã

061-16178 publicação Jornal de Tupã

061-16179 publicação Jornal de Tupã

061-16180 publicação Jornal de Tupã

061-16181 publicação Jornal de Tupã

061-16182 publicação Jornal de Tupã

061-16183 publicação Jornal de Tupã



061-16184 publicação Jornal de Tupã

061-16185 publicação Jornal de Tupã

061-16186 publicação Jornal de Tupã

061-16187 publicação Jornal de Tupã

061-16188 publicação Jornal de Tupã

061-16189 publicação Jornal de Tupã

061-16190 publicação Jornal de Tupã

061-16191 publicação Jornal de Tupã

061-16192 publicação Jornal de Tupã

061-16193 publicação Jornal de Tupã

061-16194 publicação Jornal de Tupã

061-16195 publicação Jornal de Tupã

061-16196 publicação Jornal de Tupã

061-16197 publicação Jornal de Tupã

061-16198 publicação Jornal de Tupã

061-16199 publicação Jornal de Tupã

061-16200 publicação Jornal de Tupã

061-16201 publicação Jornal de Tupã

061-16202 publicação Jornal de Tupã

061-16203 publicação Jornal de Tupã

061-16204 publicação Jornal de Tupã

061-16205 publicação Jornal de Tupã

061-16206 publicação Jornal de Tupã

061-16207 publicação Jornal de Tupã

061-16208 publicação Jornal de Tupã

061-16209 publicação Jornal de Tupã

061-16210 publicação Jornal de Tupã

061-16211 publicação Jornal de Tupã

061-16212 publicação Jornal de Tupã

061-16213 publicação Jornal de Tupã

061-16214 publicação Jornal de Tupã

061-16215 publicação Jornal de Tupã

061-16216 publicação Jornal de Tupã

061-16217 publicação Jornal de Tupã



061-16218 publicação Jornal de Tupã

061-16219 publicação Jornal de Tupã

061-16220 publicação Jornal de Tupã

061-16221 publicação Jornal de Tupã

061-16222 publicação Jornal de Tupã

061-16223 publicação Jornal de Tupã

061-16224 publicação Jornal de Tupã

061-16225 publicação Jornal de Tupã

061-16226 publicação Jornal de Tupã

061-16227 publicação Jornal de Tupã

061-16228 publicação Jornal de Tupã

061-16229 publicação Jornal de Tupã

061-16230 publicação Jornal de Tupã

061-16231 publicação Jornal de Tupã

061-16232 publicação Jornal de Tupã

061-16233 publicação Jornal de Tupã

061-16234 publicação Jornal de Tupã

061-16235 publicação Jornal de Tupã

061-16236 publicação Jornal de Tupã

061-16237 publicação Jornal de Tupã

061-16238 publicação Jornal de Tupã

061-16239 publicação Jornal de Tupã

061-16240 publicação Jornal de Tupã

061-16241 publicação Jornal de Tupã

061-16242 publicação Jornal de Tupã

061-16243 publicação Jornal de Tupã

061-16244 publicação Jornal de Tupã

061-16245 publicação Jornal de Tupã

061-16246 publicação Jornal de Tupã

061-16247 publicação Jornal de Tupã

061-16248 publicação Jornal de Tupã

061-16249 publicação Jornal de Tupã

061-16250 publicação Jornal de Tupã

061-16251 publicação Jornal de Tupã



061-16252 publicação Jornal de Tupã

061-16253 publicação Jornal de Tupã

061-16254 publicação Jornal de Tupã

061-16255 publicação Jornal de Tupã

061-16256 publicação Jornal de Tupã

061-16257 publicação Jornal de Tupã

061-16258 publicação Jornal de Tupã

061-16259 publicação Jornal de Tupã

061-16260 publicação Jornal de Tupã

061-16261 publicação Jornal de Tupã

061-16262 publicação Jornal de Tupã

061-16263 publicação Jornal de Tupã

061-16264 publicação Jornal de Tupã

061-16265 publicação Jornal de Tupã

061-16266 publicação Jornal de Tupã

061-16267 publicação Jornal de Tupã

061-16268 publicação Jornal de Tupã

061-16269 publicação Jornal de Tupã

061-16270 publicação Jornal de Tupã

061-16271 publicação Jornal de Tupã

061-16272 publicação Jornal de Tupã

061-16273 publicação Jornal de Tupã

061-16274 publicação Jornal de Tupã

061-16275 publicação Jornal de Tupã

061-16276 publicação Jornal de Tupã

061-16277 publicação Jornal de Tupã

061-16278 publicação Jornal de Tupã

061-16279 publicação Jornal de Tupã

061-16280 publicação Jornal de Tupã

061-16281 publicação Jornal de Tupã

061-16282 publicação Jornal de Tupã

061-16283 publicação Jornal de Tupã

061-16284 publicação Jornal de Tupã

061-16285 publicação Jornal de Tupã



061-16286 publicação Jornal de Tupã

061-16287 publicação Jornal de Tupã

061-16288 publicação Jornal de Tupã

061-16289 publicação Jornal de Tupã

061-16290 publicação Jornal de Tupã

061-16291 publicação Jornal de Tupã

061-16292 publicação Jornal de Tupã

061-16293 publicação Jornal de Tupã

061-16294 publicação Jornal de Tupã

061-16295 publicação Jornal de Tupã

061-16296 publicação Jornal de Tupã

061-16297 publicação Jornal de Tupã

061-16298 publicação Jornal de Tupã

061-16299 publicação Jornal de Tupã

061-16300 publicação Jornal de Tupã

061-16301 publicação Jornal de Tupã

061-16302 publicação Jornal de Tupã

061-16303 publicação Jornal de Tupã

061-16304 publicação Jornal de Tupã

061-16305 publicação Jornal de Tupã

061-16306 publicação Jornal de Tupã

061-16307 publicação Jornal de Tupã

061-16308 publicação Jornal de Tupã

061-16309 publicação Jornal de Tupã

061-16310 publicação Jornal de Tupã

061-16311 publicação Jornal de Tupã

061-16312 publicação Jornal de Tupã

061-16313 publicação Jornal de Tupã

061-16314 publicação Jornal de Tupã

061-16315 publicação Jornal de Tupã

061-16316 publicação Jornal de Tupã

061-16317 publicação Jornal de Tupã

061-16318 publicação Jornal de Tupã

061-16319 publicação Jornal de Tupã



061-16320 publicação Jornal de Tupã

061-16321 publicação Jornal de Tupã

061-16322 publicação Jornal de Tupã

061-16323 publicação Jornal de Tupã

061-16324 publicação Jornal de Tupã

061-16325 publicação Jornal de Tupã

061-16326 publicação Jornal de Tupã

061-16327 publicação Jornal de Tupã

061-16328 publicação Jornal de Tupã

061-16329 publicação Jornal de Tupã

061-16330 publicação Jornal de Tupã

061-16331 publicação Jornal de Tupã

061-16332 publicação Jornal de Tupã

061-16333 publicação Jornal de Tupã

061-16334 publicação Jornal de Tupã

061-16335 publicação Jornal de Tupã

061-16336 publicação Jornal de Tupã

061-16337 publicação Jornal de Tupã

061-16338 publicação Jornal de Tupã

061-16339 publicação Jornal de Tupã

061-16340 publicação Jornal de Tupã

061-16341 publicação Jornal de Tupã

061-16342 publicação Jornal de Tupã

061-16343 publicação Jornal de Tupã

061-16344 publicação Jornal de Tupã

061-16345 publicação Jornal de Tupã

061-16346 publicação Jornal de Tupã

061-16347 publicação Jornal de Tupã

061-16348 publicação Jornal de Tupã

061-16349 publicação Jornal de Tupã

061-16350 publicação Jornal de Tupã

061-16351 publicação Jornal de Tupã

061-16352 publicação Jornal de Tupã

061-16353 publicação Jornal de Tupã



061-16354 publicação Jornal de Tupã

061-16355 publicação Jornal de Tupã

061-16356 publicação Jornal de Tupã

061-16357 publicação Jornal de Tupã

061-16358 publicação Jornal de Tupã

061-16359 publicação Jornal de Tupã

061-16360 publicação Jornal de Tupã

061-16361 publicação Jornal de Tupã

061-16362 publicação Jornal de Tupã

061-16363 publicação Jornal de Tupã

061-16364 publicação Jornal de Tupã

061-16365 publicação Jornal de Tupã

061-16366 publicação Jornal de Tupã

061-16367 publicação Jornal de Tupã

061-16368 publicação Jornal de Tupã

061-16369 publicação Jornal de Tupã

061-16370 publicação Jornal de Tupã

061-16371 publicação Jornal de Tupã

061-16372 publicação Jornal de Tupã

061-16373 publicação Jornal de Tupã

061-16374 publicação Jornal de Tupã

061-16375 publicação Jornal de Tupã

061-16376 publicação Jornal de Tupã

061-16377 publicação Jornal de Tupã

061-16378 publicação Jornal de Tupã

061-16379 publicação Jornal de Tupã

061-16380 publicação Jornal de Tupã

061-16381 publicação Jornal de Tupã

061-16382 publicação Jornal de Tupã

061-16383 publicação Jornal de Tupã

061-16384 publicação Jornal de Tupã

061-16385 publicação Jornal de Tupã

061-16386 publicação Jornal de Tupã

061-16387 publicação Jornal de Tupã



061-16388 publicação Jornal de Tupã

061-16389 publicação Jornal de Tupã

061-16390 publicação Jornal de Tupã

061-16391 publicação Jornal de Tupã

061-16392 publicação Jornal de Tupã

061-16393 publicação Jornal de Tupã

061-16394 publicação Jornal de Tupã

061-16395 publicação Jornal de Tupã

061-16396 publicação Jornal de Tupã

061-16397 publicação Jornal de Tupã

061-16398 publicação Jornal de Tupã

061-16399 publicação Jornal de Tupã

061-16400 publicação Jornal de Tupã

061-16401 publicação Jornal de Tupã

061-16402 publicação Jornal de Tupã

061-16403 publicação Jornal de Tupã

061-16404 publicação Jornal de Tupã

061-16405 publicação Jornal de Tupã

061-16406 publicação Jornal de Tupã

061-16407 publicação Jornal de Tupã

061-16408 publicação Jornal de Tupã

061-16409 publicação Jornal de Tupã

061-16410 publicação Jornal de Tupã

061-16411 publicação Jornal de Tupã

061-16412 publicação Jornal de Tupã

061-16413 publicação Jornal de Tupã

061-16414 publicação Jornal de Tupã

061-16415 publicação Jornal de Tupã

061-16416 publicação Jornal de Tupã

061-16417 publicação Jornal de Tupã

061-16418 publicação Jornal de Tupã

061-16419 publicação Jornal de Tupã

061-16420 publicação Jornal de Tupã

061-16421 publicação Jornal de Tupã



061-16422 publicação Jornal de Tupã

061-16423 publicação Jornal de Tupã

061-16424 publicação Jornal de Tupã

061-16425 publicação Jornal de Tupã

061-16426 publicação Jornal de Tupã

061-16427 publicação Jornal de Tupã

061-16428 publicação Jornal de Tupã

061-16429 publicação Jornal de Tupã

061-16430 publicação Jornal de Tupã

061-16431 publicação Jornal de Tupã

061-16432 publicação Jornal de Tupã

061-16433 publicação Jornal de Tupã

061-16434 publicação Jornal de Tupã

061-16435 publicação Jornal de Tupã

061-16436 publicação Jornal de Tupã

061-16437 publicação Jornal de Tupã

061-16438 publicação Jornal de Tupã

061-16439 publicação Jornal de Tupã

061-16440 publicação Jornal de Tupã

061-16441 publicação Jornal de Tupã

061-16442 publicação Jornal Superior

061-16443 publicação Jornal Superior

061-16444 publicação Jornal da Região

061-16445 publicação Jornal da Região

061-16446 publicação Jornal da Região

061-16447 publicação Jornal da Região

061-16449 publicação O Interior

061-16450 publicação O Interior

061-16451 publicação O Interior

061-16452 publicação O Interior

061-16453 publicação O Interior

061-16454 publicação O Interior

061-16455 publicação O Interior

061-16456 publicação O Interior



061-16457 publicação O Interior

061-16458 publicação O Interior

061-16459 publicação O Interior

061-16460 publicação O Interior

061-16461 publicação O Interior

061-16462 publicação Jornal da Região

061-16463 publicação Jornal da Região

061-16464 publicação Jornal da Região

061-16465 publicação Jornal da Região

061-16466 publicação Jornal da Região

061-16467 publicação Jornal da Região

061-16468 publicação Jornal da Região

061-16469 publicação Jornal da Região

061-16470 publicação Jornal da Região

061-16471 publicação Jornal da Região

061-16472 publicação Jornal da Região

061-16473 publicação Jornal da Região

061-16474 publicação Jornal da Região

061-16475 publicação Jornal da Região

061-16476 publicação Jornal da Região

061-16477 publicação Jornal da Região

061-16478 publicação Jornal da Região

061-16479 publicação Jornal da Região

061-16480 publicação Jornal da Região

061-16481 publicação Jornal da Região

061-16482 publicação Jornal da Região

061-16483 publicação Jornal da Região

061-16484 publicação Jornal da Região

061-16485 publicação Jornal da Região

061-16486 publicação Jornal da Região

061-16487 publicação Jornal da Região

061-16488 publicação Jornal da Região

061-16489 publicação Jornal da Região

061-16490 publicação Jornal da Região



061-16491 publicação Jornal da Região

061-16492 publicação Jornal da Região

061-16493 publicação Jornal da Região

061-16494 publicação Jornal da Região

061-16495 publicação Jornal da Região

061-16496 publicação Jornal da Região

061-16497 publicação Jornal da Região

061-16498 publicação Jornal da Região

061-16507 publicação Jornal da Comarca

061-16508 publicação Jornal da Comarca

061-16509 publicação Jornal da Comarca

061-16510 publicação Jornal da Comarca

061-16511 publicação Folha do Povo

061-16512 publicação Folha do Povo

061-16513 publicação Folha do Povo

061-16514 publicação Folha do Povo

061-16515 publicação Folha do Povo

061-16516 publicação Folha do Povo

061-16517 publicação Folha do Povo

061-16518 publicação Folha do Povo

061-16519 publicação Folha do Povo

061-16520 publicação Folha do Povo

061-16521 publicação Folha do Povo

061-16522 publicação Folha do Povo

061-16523 publicação Folha do Povo

061-16524 publicação Folha do Povo

061-16525 publicação Folha do Povo

061-16526 publicação Folha do Povo

061-16527 publicação Folha do Povo

061-16528 publicação Folha do Povo

061-16529 publicação Folha do Povo

061-16530 publicação Folha do Povo

061-16531 publicação Folha do Povo

061-16532 publicação Folha do Povo



061-16533 publicação Folha do Povo

061-16534 publicação Folha do Povo

061-16535 publicação Folha do Povo

061-16536 publicação Folha do Povo

061-16537 publicação Folha do Povo

061-16538 publicação Folha do Povo

061-16539 publicação Folha do Povo

061-16540 publicação Folha do Povo

061-16541 publicação Folha do Povo

061-16542 publicação Folha do Povo

061-16543 publicação Folha do Povo

061-16544 publicação Folha do Povo

061-16545 publicação Folha do Povo

061-16546 publicação Folha do Povo

061-16547 publicação Folha do Povo

061-16548 publicação Folha do Povo

061-16549 publicação Folha do Povo

061-16550 publicação Folha do Povo

061-16551 publicação Folha do Povo

061-16552 publicação Folha do Povo

061-16553 publicação Folha do Povo

061-16554 publicação Folha do Povo

061-16555 publicação Folha do Povo

061-16556 publicação Folha do Povo

061-16557 publicação Folha do Povo

061-16558 publicação Folha do Povo

061-16559 publicação Folha do Povo

061-16560 publicação Folha do Povo

061-16561 publicação Folha do Povo

061-16562 publicação Folha do Povo

061-16563 publicação Folha do Povo

061-16564 publicação Folha do Povo

061-16565 publicação Folha do Povo

061-16566 publicação Folha do Povo



061-16567 publicação Folha do Povo

061-16568 publicação Folha do Povo

061-16569 publicação Folha do Povo

061-16570 publicação Folha do Povo

061-16571 publicação Folha do Povo

061-16572 publicação Folha do Povo

061-16573 publicação Folha do Povo

061-16574 publicação Folha do Povo

061-16575 publicação Folha do Povo

061-16576 publicação Folha do Povo

061-16577 publicação Folha do Povo

061-16578 publicação Folha do Povo

061-16579 publicação Folha do Povo

061-16580 publicação Folha do Povo

061-16581 publicação Folha do Povo

061-16582 publicação Folha do Povo

061-16583 publicação Folha do Povo

061-16584 publicação Folha do Povo

061-16585 publicação Folha do Povo

061-16586 publicação Folha do Povo

061-16587 publicação Folha do Povo

061-16588 publicação Folha do Povo

061-16589 publicação Folha do Povo

061-16590 publicação Folha do Povo

061-16591 publicação Folha do Povo

061-16592 publicação Folha do Povo

061-16593 publicação Folha do Povo

061-16594 publicação Folha do Povo

061-16595 publicação Folha do Povo

061-16596 publicação Folha do Povo

061-16597 publicação Folha do Povo

061-16598 publicação Folha do Povo

061-16599 publicação Folha do Povo

061-16600 publicação Folha do Povo



061-16601 publicação Folha do Povo

061-16602 publicação Folha do Povo

061-16603 publicação Folha do Povo

061-16604 publicação Folha do Povo

061-16605 publicação Folha do Povo

061-16606 publicação Folha do Povo

061-16607 publicação Folha do Povo

061-16608 publicação Folha do Povo

061-16609 publicação Folha do Povo

061-16610 publicação Folha do Povo

061-16611 publicação Folha do Povo

061-16612 publicação Folha do Povo

061-16613 publicação Folha do Povo

061-16614 publicação Folha do Povo

061-16615 publicação Folha do Povo

061-16616 publicação Folha do Povo

061-16617 publicação Folha do Povo

061-16618 publicação Folha do Povo

061-16619 publicação Folha do Povo

061-16620 publicação Folha do Povo

061-16621 publicação Folha do Povo

061-16622 publicação Folha do Povo

061-16623 publicação Folha do Povo

061-16624 publicação Folha do Povo

061-16625 publicação Folha do Povo

061-16626 publicação Folha do Povo

061-16627 publicação Folha do Povo

061-16628 publicação Folha do Povo

061-16629 publicação Folha do Povo

061-16630 publicação Folha do Povo

061-16631 publicação Folha do Povo

061-16632 publicação Folha do Povo

061-16633 publicação Folha do Povo

061-16634 publicação Folha do Povo



061-16635 publicação Folha do Povo

061-16636 publicação Folha do Povo

061-16637 publicação Folha do Povo

061-16638 publicação Folha do Povo

061-16639 publicação Folha do Povo

061-16640 publicação Folha do Povo

061-16641 publicação Folha do Povo

061-16642 publicação Folha do Povo

061-16643 publicação Folha do Povo

061-16644 publicação Folha do Povo

061-16645 publicação Folha do Povo

061-16646 publicação Folha do Povo

061-16647 publicação Folha do Povo

061-16648 publicação Folha do Povo

061-16649 publicação Folha do Povo

061-16650 publicação Folha do Povo

061-16651 publicação Folha do Povo

061-16652 publicação Folha do Povo

061-16653 publicação Folha do Povo

061-16654 publicação Folha do Povo

061-16655 publicação Folha do Povo

061-16656 publicação Folha do Povo

061-16657 publicação Folha do Povo

061-16658 publicação Folha do Povo

061-16659 publicação Folha do Povo

061-16660 publicação Folha do Povo

061-16661 publicação Folha do Povo

061-16662 publicação Folha do Povo

061-16663 publicação Folha do Povo

061-16664 publicação Folha do Povo

061-16665 publicação Folha do Povo

061-16666 publicação Folha do Povo

061-16667 publicação Folha do Povo

061-16668 publicação Folha do Povo



061-16669 publicação Folha do Povo

061-16670 publicação Folha do Povo

061-16671 publicação Folha do Povo

061-16672 publicação Folha do Povo

061-16673 publicação Folha do Povo

061-16674 publicação Folha do Povo

061-16675 publicação Folha do Povo

061-16676 publicação Folha do Povo

061-16677 publicação Folha do Povo

061-16678 publicação Folha do Povo

061-16679 publicação Folha do Povo

061-16680 publicação Folha do Povo

061-16681 publicação Folha do Povo

061-16682 publicação Folha do Povo

061-16683 publicação Folha do Povo

061-16684 publicação Folha do Povo

061-16685 publicação Folha do Povo

061-16686 publicação Folha do Povo

061-16687 publicação Folha do Povo

061-16688 publicação Folha do Povo

061-16689 publicação Folha do Povo

061-16690 publicação Folha do Povo

061-16691 publicação Folha do Povo

061-16692 publicação Folha do Povo

061-16693 publicação Folha do Povo

061-16694 publicação Folha do Povo

061-16695 publicação Folha do Povo

061-16696 publicação Folha do Povo

061-16697 publicação Folha do Povo

061-16698 publicação Folha do Povo

061-16699 publicação Folha do Povo

061-16700 publicação Folha do Povo

061-16701 publicação Folha do Povo

061-16702 publicação Folha do Povo



061-16703 publicação Folha do Povo

061-16704 publicação Folha do Povo

061-16705 publicação Folha do Povo

061-16706 publicação Folha do Povo

061-16707 publicação Folha do Povo

061-16708 publicação Folha do Povo

061-16709 publicação Folha do Povo

061-16710 publicação Folha do Povo

061-16711 publicação Folha do Povo

061-16712 publicação Folha do Povo

061-16713 publicação Folha do Povo

061-16714 publicação Folha do Povo

061-16715 publicação Folha do Povo

061-16716 publicação Folha do Povo

061-16717 publicação Folha do Povo

061-16718 publicação Folha do Povo

061-16719 publicação Folha do Povo

061-16720 publicação Folha do Povo

061-16721 publicação Folha do Povo

061-16722 publicação Folha do Povo

061-16723 publicação Folha do Povo

061-16724 publicação Folha do Povo

061-16725 publicação Folha do Povo

061-16726 publicação Folha do Povo

061-16727 publicação Folha do Povo

061-16728 publicação Folha do Povo

061-16729 publicação Folha do Povo

061-16730 publicação Folha do Povo

061-16731 publicação Folha do Povo

061-16732 publicação Folha do Povo

061-16733 publicação Folha do Povo

061-16734 publicação Folha do Povo

061-16735 publicação Folha do Povo

061-16736 publicação Folha do Povo



061-16737 publicação Folha do Povo

061-16738 publicação Folha do Povo

061-16739 publicação Folha do Povo

061-16740 publicação Folha do Povo

061-16741 publicação Folha do Povo

061-16742 publicação Folha do Povo

061-16743 publicação Folha do Povo

061-16744 publicação Folha do Povo

061-16745 publicação Folha do Povo

061-16746 publicação Folha do Povo

061-16747 publicação Folha do Povo

061-16748 publicação Folha do Povo

061-16749 publicação Folha do Povo

061-16750 publicação Folha do Povo

061-16751 publicação Folha do Povo

061-16752 publicação Folha do Povo

061-16753 publicação Folha do Povo

061-16754 publicação Folha do Povo

061-16755 publicação Folha do Povo

061-16756 publicação Folha do Povo

061-16757 publicação Folha do Povo

061-16758 publicação Folha do Povo

061-16759 publicação Folha do Povo

061-16760 publicação Folha do Povo

061-16761 publicação Folha do Povo

061-16762 publicação Folha do Povo

061-16763 publicação Folha do Povo

061-16764 publicação Folha do Povo

061-16817 publicação Leitura teatralizada

061-16818 publicação Os Lusíadas para os jovens

061-16819 publicação Foi assim

061-16820 publicação

O marido a mulher e o outro (o 

viúvo)

061-16821 publicação Crônicas Tupãenses



061-16822 publicação Poesias sementes a esmo

061-16824 publicação

História dos bairros de São 

Paulo: Ipiranga

061-16825 publicação Coleção Museu Paulista

061-16827 publicação Anuário Delta Larousse, 1979

061-16828 publicação A vida de Joaquim Nabuco

061-16829 publicação Casa de pensão

061-16830 publicação A mortalha de Alzira

061-16833 publicação

O ermitão de Muquém: o 

garimpeiro

061-16834 publicação Casa velha

061-16835 publicação

Lourenço "Crônica 

pernambucana"

061-16836 publicação O Cortiço

061-16837 publicação Noite na taverna: Macário

061-16838 publicação Vida e morte do bandeirante

061-16839 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 06: 

Segunda viagem à São Paulo e 

quadro histórico da Província de 

São Paulo

061-16840 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 10: 

Notícias das Minas, de São 

Paulo e dos sertões da mesma 

Capitania

061-16841 publicação

Biblioteca Histórica Paulista 07: 

Relatos Sertanistas

061-16842.01 publicação

Bibliografia Brasileira de Química 

e Química Tecnológica 

1975/1977

061-16844 publicação

História dos bairros de São 

Paulo: Liberdade

061-16845 publicação Catecismo Illustrado



061-16849 publicação

História dos bairros de São 

Paulo: Bela Vista

061-16850 publicação Artes plásticas na semana de 22

061-16851 publicação Biblioteca de Seleções

061-16852 publicação Espumas flutuantes

061-16854 publicação

Revista do arquivo municipal 

ano 41

061-16856 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-16857.01 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-16857.02 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-16857.03 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-16857.04 publicação

Revista do Arquivo Municipal 

CLXVII

061-16858.01 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-16858.02 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-16859 publicação

As repúblicas municipais do 

Brasil (1532-1820)

061-16860 publicação

De olhos abertos para a 

realidade

061-16865 publicação Revista do Arquivo Municipal

061-16867 publicação Anuário Delta Larousse, 1980

061-16869 publicação

Atlas dos Monumentos 

Históricos e Artísticos do Brasil

061-16871 publicação Dona Beija: a feiticeira do Araxá



061-16876 publicação Tóxicos: a nova lei comentada

061-16877 publicação A droga: drogas e toxicômanos

061-16878 publicação

Falando de literatura, de livros e 

de autores

061-16880 publicação

História dos bairros de São 

Paulo: Higienópolis

061-16881 publicação

História dos bairros de São 

Paulo: Lapa

061-16882 publicação

História do Banco do Brasil 

(Primeira Fase - 1808-1835)

061-16883 publicação

História do Banco do Brasil 

(História Financeira do Brasil 

desde 1808-1951)

061-16884 publicação

História do Banco do Brasil 

(História Financeira do Brasil 

desde 1808-1951)

061-16885 publicação

História do Banco do Brasil 

(História Financeira do Brasil 

desde 1808-1951)

061-16886 publicação

História do Banco do Brasil 

(História Financeira do Brasil 

desde 1808-1951)

061-16887 publicação Eu, você e o nosso amor

061-16888 publicação Arquitetura da redação

061-16889 publicação Ler e redigir

061-16890 publicação

São Paulo no século XIX e outros 

ciclos históricos

061-16891 publicação Turista aprendiz

061-16892 publicação A filha do Inca

061-16896 publicação

Histórias dos velhos teatros de 

São Paulo - Coleção Paulística



061-16897 publicação

Táxi e crônicas no Diário 

Nacional

061-16901 publicação Organização das horas

061-16902 publicação De Anita ao museu

061-16904 publicação A falência

061-16905 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16906 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16907 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16908 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16909 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16910 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16911 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16912 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16913 publicação Atlas Histórico Escolar

061-16916 publicação

O folclore das tropas, tropeiros e 

cargueiros no Vale do Paraíba

061-16917 publicação

A musicologia Kamayurá: para 

uma antropologia da 

comunicação no alto Xingu

061-16918 publicação

A gravidez, o parto e recém 

nascido: manual para parteiras 

rurais

061-16919 publicação

O Folclore do Litoral Norte de 

São Paulo

061-16920 publicação

História de uma família, de 

Fontinoy a Marengo

061-16921 publicação História da minha vida

061-16922 publicação História da minha vida

061-16923 publicação História da minha vida

061-16924 publicação História da minha vida

061-16926 publicação Flores de outono



061-16929 publicação

Boletim: Seminários do Museu 

da Casa Brasileira: Solar Fábio 

Prado

061-16930 publicação Casa Grande & Senzala

061-16933 publicação Eu vi o Amazonas...

061-16936 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16937 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16938 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16939 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16940 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16941 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16942 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16943 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16944 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16945 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16946 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16947 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16948 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16949 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito



061-16950 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16951 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16952 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16953 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16954 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16955 publicação Enciclopédia Brasileira Mérito

061-16956 publicação Dom Quixote de La Mancha 01

061-16957 publicação Dom Quixote de La Mancha 02

061-16958 publicação Dom Quixote de La Mancha 03

061-16959 publicação Dom Quixote de La Mancha 04

061-16960 publicação Dom Quixote de La Mancha 05

061-16961 publicação

Assimilação e Integração dos 

Japoneses no Brasil

061-16962 publicação Mito e vida dos índios Caiapós

061-16964 publicação Coleção Museu Paulista

061-16965 publicação Coleção Museu Paulista

061-16967 publicação Jornal do Mundo

061-16968 publicação Vida e poesia de Olavo Bilac

061-16969 publicação Nordeste Pitoresco e Engraçado

061-16970 publicação Cemitério Marinho



061-16971 publicação
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061-18597 publicação Jornal de Tupã

061-18598 publicação Jornal de Tupã

061-18599 publicação Jornal de Tupã

061-18600 publicação Jornal de Tupã

061-18601 publicação Jornal de Tupã

061-18602 publicação Jornal de Tupã

061-18603 publicação Jornal de Tupã

061-18604 publicação Jornal de Tupã

061-18605 publicação Jornal de Tupã

061-18606 publicação Jornal de Tupã

061-18607 publicação Jornal de Tupã

061-18608 publicação Jornal de Tupã

061-18609 publicação Jornal de Tupã

061-18610 publicação Jornal Superior

061-18611 publicação Jornal Superior

061-18612 publicação Jornal Superior

061-18613 publicação Jornal Superior

061-18614 publicação Jornal Superior

061-18615 publicação Jornal Superior

061-18616 publicação Jornal Superior

061-18617 publicação Jornal Superior

061-18618 publicação Jornal Superior

061-18619 publicação Jornal Superior

061-18620 publicação Jornal Superior

061-18621 publicação Jornal Superior

061-18622 publicação Jornal Superior

061-18623 publicação Jornal Superior

061-18624 publicação Jornal Superior

061-18625 publicação Jornal Superior

061-18626 publicação Jornal Superior



061-18627 publicação Jornal Superior

061-18628 publicação Jornal Superior

061-18629 publicação Jornal Superior

061-18630 publicação Jornal Superior

061-18631 publicação Jornal Superior

061-18632 publicação Jornal Superior

061-18633 publicação Jornal Superior

061-18634 publicação Jornal Superior

061-18635 publicação Jornal Superior

061-18636 publicação Jornal Superior

061-18637 publicação Jornal Superior

061-18638 publicação Jornal Superior

061-18639 publicação Jornal Superior

061-18640 publicação Jornal Superior

061-18641 publicação Jornal Superior

061-18643 publicação Jornal Superior

061-18644 publicação Jornal Superior

061-18645 publicação Jornal Superior

061-18646 publicação Jornal Superior

061-18647 publicação Jornal Superior

061-18648 publicação Jornal Superior

061-18649 publicação Jornal Superior

061-18650 publicação Jornal Superior

061-18651 publicação Jornal Superior

061-18652 publicação Jornal Superior

061-18653 publicação Jornal Superior

061-18654 publicação Jornal Superior

061-18655 publicação Jornal Superior

061-18656 publicação Jornal Superior

061-18657 publicação Jornal Superior

061-18658 publicação Jornal Superior

061-18659 publicação Jornal Superior

061-18660 publicação Jornal Superior

061-18661 publicação Jornal Superior



061-18662 publicação Jornal Superior

061-18663 publicação Jornal Superior

061-18664 publicação Jornal Superior

061-18665 publicação Jornal Superior

061-18666 publicação Jornal Superior

061-18667 publicação Jornal Superior

061-18668 publicação Jornal Superior

061-18669 publicação Jornal Superior

061-18670 publicação Jornal Superior

061-18671 publicação Jornal Superior

061-18672 publicação Jornal Superior

061-18673 publicação Jornal Superior

061-18674 publicação Jornal Superior

061-18675 publicação Jornal Superior

061-18676 publicação Jornal Superior

061-18677 publicação Jornal Superior

061-18678 publicação Jornal Superior

061-18679 publicação Jornal Superior

061-18680 publicação Jornal Superior

061-18681 publicação Jornal Superior

061-18682 publicação Jornal Superior

061-18683 publicação Jornal Superior

061-18684 publicação Jornal Superior

061-18685 publicação Jornal Superior

061-18686 publicação Jornal Superior

061-18687 publicação Jornal Superior

061-18688 publicação Jornal Superior

061-18689 publicação Jornal Superior

061-18690 publicação Jornal Superior

061-18691 publicação Jornal Superior

061-18692 publicação Jornal Superior

061-18693 publicação Jornal Superior

061-18694 publicação Jornal Superior

061-18695 publicação Jornal Superior



061-18696 publicação Jornal Superior

061-18697 publicação Jornal Superior

061-18698 publicação Jornal Superior

061-18699 publicação Jornal Superior

061-18700 publicação Jornal Superior

061-18701 publicação Jornal Superior

061-18702 publicação Jornal Superior

061-18703 publicação Jornal Superior

061-18704 publicação Jornal Superior

061-18705 publicação Jornal Superior

061-18706 publicação Jornal Superior

061-18707 publicação Jornal Superior

061-18708 publicação Jornal Superior

061-18709 publicação Jornal Superior

061-18710 publicação Jornal Superior

061-18711 publicação Jornal Superior

061-18712 publicação Jornal Superior

061-18713 publicação Jornal Superior

061-18714 publicação Jornal Superior

061-18715 publicação Jornal Superior

061-18716 publicação Jornal Superior

061-18717 publicação Jornal Superior

061-18718 publicação Jornal Superior

061-18719 publicação Jornal Superior

061-18720 publicação Jornal Superior

061-18721 publicação Jornal Superior

061-18722 publicação Jornal Superior

061-18723 publicação Jornal Superior

061-18724 publicação Jornal Superior

061-18725 publicação Jornal Superior

061-18726 publicação Jornal Superior

061-18727 publicação Jornal Superior

061-18728 publicação Jornal Superior

061-18729 publicação Jornal Superior



061-18730 publicação Jornal Superior

061-18731 publicação Jornal Superior

061-18732 publicação Jornal Superior

061-18733 publicação Jornal Superior

061-18734 publicação Jornal Superior

061-18735 publicação Jornal Superior

061-18736 publicação Jornal Superior

061-18737 publicação Jornal Superior

061-18738 publicação Jornal Superior

061-18739 publicação Jornal Superior

061-18740 publicação Jornal Superior

061-18741 publicação Jornal Superior

061-18742 publicação Jornal Superior

061-18743 publicação Jornal Superior

061-18744 publicação Jornal Superior

061-18745 publicação Jornal Superior

061-18746 publicação Jornal Superior

061-18747 publicação Jornal Superior

061-18748 publicação Jornal Superior

061-18749 publicação Jornal Superior

061-18750 publicação Jornal Superior

061-18751 publicação Jornal Superior

061-18752 publicação Jornal Superior

061-18753 publicação Jornal Superior

061-18754 publicação Jornal Superior

061-18755 publicação Jornal Superior

061-18756 publicação Jornal Superior

061-18757 publicação Jornal Superior

061-18758 publicação Jornal Superior

061-18759 publicação Jornal Superior

061-18760 publicação Jornal Superior

061-18761 publicação Jornal Superior

061-18762 publicação Jornal Superior

061-18763 publicação Jornal Superior



061-18764 publicação Jornal Superior

061-18765 publicação Jornal Superior

061-18766 publicação Jornal Superior

061-18767 publicação Jornal Superior

061-18768 publicação Jornal Superior

061-18769 publicação Jornal Superior

061-18770 publicação Jornal Superior

061-18771 publicação Jornal Superior

061-18772 publicação Jornal Superior

061-18773 publicação Jornal Superior

061-18774 publicação Jornal Superior

061-18775 publicação Jornal Superior

061-18776 publicação Jornal Superior

061-18777 publicação Jornal Superior

061-18778 publicação Jornal Superior

061-18779 publicação Jornal Superior

061-18780 publicação Jornal Superior

061-18781 publicação Jornal Superior

061-18782 publicação Jornal Superior

061-18783 publicação Jornal Superior

061-18784 publicação Jornal Superior

061-18785 publicação Jornal Superior

061-18786 publicação Jornal Superior

061-18787 publicação Jornal Superior

061-18788 publicação Jornal Superior

061-18789 publicação Jornal Superior

061-18790 publicação Jornal Superior

061-18791 publicação Jornal Superior

061-18792 publicação Jornal Superior

061-18793 publicação Jornal Superior

061-18794 publicação Jornal Superior

061-18795 publicação Jornal Superior

061-18796 publicação Jornal Superior

061-18797 publicação Jornal Superior



061-18798 publicação Jornal Superior

061-18799 publicação Jornal Superior

061-18800 publicação Jornal Superior

061-18801 publicação Jornal Superior

061-18802 publicação Jornal Superior

061-18803 publicação Jornal Superior

061-18804 publicação Jornal Superior

061-18805 publicação Jornal Superior

061-18806 publicação Jornal Superior

061-18807 publicação Jornal Superior

061-18808 publicação Jornal Superior

061-18809 publicação Jornal Superior

061-18810 publicação Jornal Superior

061-18811 publicação Jornal Superior

061-18812 publicação Jornal Superior

061-18813 publicação Jornal Superior

061-18814 publicação Jornal Superior

061-18815 publicação Jornal Superior

061-18816 publicação Jornal Superior

061-18817 publicação Jornal Superior

061-18818 publicação Jornal Superior

061-18819 publicação Jornal Superior

061-18820 publicação Jornal Superior

061-18821 publicação Jornal Superior

061-18822 publicação Jornal Superior

061-18823 publicação Jornal Superior

061-18824 publicação Jornal Superior

061-18825 publicação Jornal Superior

061-18826 publicação Jornal Superior

061-18827 publicação Jornal Superior

061-18828 publicação Jornal Superior

061-18829 publicação Jornal Superior

061-18830 publicação Jornal Superior

061-18831 publicação Jornal Superior



061-18832 publicação Jornal Superior

061-18833 publicação Jornal Superior

061-18834 publicação Jornal Superior

061-18835 publicação Jornal Superior

061-18836 publicação Jornal Superior

061-18837 publicação Jornal Superior

061-18838 publicação Jornal Superior

061-18839 publicação Jornal Superior

061-18840 publicação Jornal Superior

061-18841 publicação Jornal Superior

061-18842 publicação Jornal Superior

061-18843 publicação Jornal Superior

061-18844 publicação Jornal Superior

061-18845 publicação Jornal Superior

061-18846 publicação Jornal Superior

061-18847 publicação Jornal Superior

061-18848 publicação Jornal Superior

061-18849 publicação Jornal Superior

061-18850 publicação Jornal Superior

061-18851 publicação Jornal Superior

061-18852 publicação Jornal Superior

061-18853 publicação Jornal Superior

061-18854 publicação Jornal Superior

061-18855 publicação Jornal Superior

061-18856 publicação Jornal Superior

061-18857 publicação Jornal Superior

061-18858 publicação Jornal Superior

061-18859 publicação Jornal Superior

061-18860 publicação Jornal Superior

061-18861 publicação Jornal Superior

061-18862 publicação Jornal Superior

061-18863 publicação Jornal Superior

061-18864 publicação Jornal da Região

061-18865 publicação Jornal da Região



061-18866 publicação Jornal da Região

061-18867 publicação Jornal da Região

061-18868 publicação Jornal da Região

061-18869 publicação Jornal da Região

061-18870 publicação Jornal da Região

061-18871 publicação Jornal da Região

061-18872 publicação Jornal da Região

061-18873 publicação Jornal da Região

061-18874 publicação Jornal da Região

061-18875 publicação Jornal da Região

061-18876 publicação Jornal da Região

061-18877 publicação Jornal da Região

061-18878 publicação Jornal da Região

061-18879 publicação Jornal da Região

061-18880 publicação Jornal da Região

061-18881 publicação Jornal da Região

061-18882 publicação Jornal da Região

061-18883 publicação Jornal da Região

061-18884 publicação Jornal da Região

061-18885 publicação Jornal da Região

061-18886 publicação Jornal da Região

061-18887 publicação Jornal da Região

061-18888 publicação Jornal da Região

061-18889 publicação Jornal da Região

061-18890 publicação Jornal da Região

061-18891 publicação Jornal da Região

061-18892 publicação Jornal da Região

061-18893 publicação Jornal da Região

061-18894 publicação Jornal da Região

061-18895 publicação Jornal da Região

061-18896 publicação Jornal da Região

061-18897 publicação Jornal da Região

061-18898 publicação Jornal da Região

061-18899 publicação Jornal da Região



061-18900 publicação Jornal da Região

061-18901 publicação Jornal da Região

061-18902 publicação Jornal da Região

061-18903 publicação Jornal da Região

061-18904 publicação Jornal da Região

061-18905 publicação Jornal da Região

061-18906 publicação Jornal da Região

061-18907 publicação Jornal da Região

061-18908 publicação Jornal da Região

061-18909 publicação Jornal da Região

061-18910 publicação Jornal da Região

061-18911 publicação Jornal da Região

061-18912 publicação Jornal da Região

061-18913 publicação Jornal da Região

061-18914 publicação Jornal da Região

061-18915 publicação Jornal da Região

061-18916 publicação Jornal da Região

061-18917 publicação Jornal da Região

061-18918 publicação Jornal da Região

061-18919 publicação Jornal da Região

061-18920 publicação Jornal da Região

061-18921 publicação Jornal da Região

061-18922 publicação Jornal da Região

061-18923 publicação Jornal da Região

061-18924 publicação Jornal da Região

061-18925 publicação Jornal da Região

061-18926 publicação Jornal da Região

061-18927 publicação Jornal da Região

061-18928 publicação Jornal da Região

061-18929 publicação Jornal da Região

061-18930 publicação Jornal da Região

061-18931 publicação Jornal da Região

061-18932 publicação Jornal da Região

061-18933 publicação Jornal da Região



061-18934 publicação Jornal da Região

061-18935 publicação Jornal da Região

061-18936 publicação Jornal da Região

061-18937 publicação Jornal da Região

061-18938 publicação Jornal da Região

061-18939 publicação Jornal da Região

061-18940 publicação Jornal da Região

061-18941 publicação Jornal da Região

061-18942 publicação Jornal da Região

061-18943 publicação Jornal da Região

061-18944 publicação Jornal da Região

061-18945 publicação Jornal da Região

061-18946 publicação Jornal da Região

061-18947 publicação Jornal da Região

061-18948 publicação Jornal da Região

061-18949 publicação Jornal da Região

061-18950 publicação Jornal da Região

061-18951 publicação Jornal da Região

061-18952 publicação Jornal da Região

061-18953 publicação Jornal da Região

061-18954 publicação Jornal da Região

061-18955 publicação Jornal da Região

061-18956 publicação Jornal da Região

061-18957 publicação Jornal da Região

061-18958 publicação Jornal da Região

061-18959 publicação Jornal da Região

061-18960 publicação Jornal da Região

061-18961 publicação Jornal da Região

061-18962 publicação Jornal da Região

061-18963 publicação Jornal da Região

061-18964 publicação Jornal da Região

061-18965 publicação Jornal da Região

061-18966 publicação Jornal da Região

061-18967 publicação Jornal da Região



061-18968 publicação Jornal da Região

061-18969 publicação Jornal da Região

061-18970 publicação Jornal da Região

061-18971 publicação Jornal da Região

061-18972 publicação Jornal da Região

061-18973 publicação Jornal da Região

061-18974 publicação Jornal da Região

061-18975 publicação Jornal da Região

061-18976 publicação Jornal da Região

061-18977 publicação Jornal da Região

061-18978 publicação Jornal da Região

061-18979 publicação Jornal da Região

061-18980 publicação Jornal da Região

061-18981 publicação Jornal da Região

061-18982 publicação Jornal da Região

061-18983 publicação Jornal da Região

061-18984 publicação Jornal da Região

061-18985 publicação Jornal da Região

061-18986 publicação Jornal da Região

061-18987 publicação Jornal da Região

061-18988 publicação Jornal da Região

061-18989 publicação Jornal da Região

061-18990 publicação Jornal da Região

061-18991 publicação Jornal da Região

061-18992 publicação Jornal da Região

061-18993 publicação Jornal da Região

061-18994 publicação Jornal da Região

061-18995 publicação Jornal da Região

061-18996 publicação Jornal da Região

061-18997 publicação Jornal da Região

061-18998 publicação Jornal da Região

061-18999 publicação Jornal da Região

061-19000 publicação Jornal da Região

061-19001 publicação Jornal da Região



061-19002 publicação Jornal da Região

061-19003 publicação Jornal da Região

061-19004 publicação Jornal da Região

061-19005 publicação Jornal da Região

061-19006 publicação Jornal da Região

061-19007 publicação Jornal da Região

061-19008 publicação Jornal da Região

061-19009 publicação Jornal da Região

061-19010 publicação Jornal da Região

061-19011 publicação Jornal da Região

061-19012 publicação Jornal da Região

061-19013 publicação Jornal da Região

061-19014 publicação Jornal da Região

061-19015 publicação Jornal da Região

061-19016 publicação Jornal da Região

061-19017 publicação Jornal da Região

061-19018 publicação Jornal da Região

061-19019 publicação Jornal da Região

061-19020 publicação Jornal da Região

061-19021 publicação Jornal da Região

061-19022 publicação Jornal da Região

061-19023 publicação Jornal da Região

061-19024 publicação Jornal da Região

061-19025 publicação Jornal da Região

061-19026 publicação Jornal da Região

061-19027 publicação Jornal da Região

061-19028 publicação Jornal da Região

061-19029 publicação Jornal da Região

061-19030 publicação Jornal da Região

061-19031 publicação Jornal da Região

061-19032 publicação Jornal da Região

061-19033 publicação Jornal da Região

061-19034 publicação Jornal da Região

061-19035 publicação Jornal da Região



061-19036 publicação Jornal da Região

061-19037 publicação Jornal da Região

061-19038 publicação Jornal da Região

061-19039 publicação Jornal da Região

061-19040 publicação Jornal da Região

061-19041 publicação Jornal da Região

061-19042 publicação Jornal da Região

061-19043 publicação Jornal da Região

061-19044 publicação Jornal da Região

061-19045 publicação Jornal da Região

061-19046 publicação Jornal da Região

061-19047 publicação Jornal da Região

061-19048 publicação Folha do Povo

061-19049 publicação Folha do Povo

061-19050 publicação Folha do Povo

061-19051 publicação Folha do Povo

061-19052 publicação Folha do Povo

061-19053 publicação Folha do Povo

061-19054 publicação Folha do Povo

061-19055 publicação Folha do Povo

061-19056 publicação Folha do Povo

061-19057 publicação Folha do Povo

061-19058 publicação Folha do Povo

061-19059 publicação Folha do Povo

061-19060 publicação Folha do Povo

061-19061 publicação Folha do Povo

061-19062 publicação Folha do Povo

061-19063 publicação Folha do Povo

061-19064 publicação Folha do Povo

061-19065 publicação Folha do Povo

061-19066 publicação Folha do Povo

061-19067 publicação Folha do Povo

061-19068 publicação Folha do Povo

061-19069 publicação Folha do Povo



061-19070 publicação Folha do Povo

061-19071 publicação Folha do Povo

061-19072 publicação Folha do Povo

061-19073 publicação Folha do Povo

061-19074 publicação Folha do Povo

061-19075 publicação Folha do Povo

061-19076 publicação Folha do Povo

061-19077 publicação Folha do Povo

061-19078 publicação Folha do Povo

061-19079 publicação Folha do Povo

061-19080 publicação Folha do Povo

061-19081 publicação Folha do Povo

061-19082 publicação Folha do Povo

061-19083 publicação Folha do Povo

061-19084 publicação Folha do Povo

061-19085 publicação Folha do Povo

061-19086 publicação Folha do Povo

061-19087 publicação Folha do Povo

061-19088 publicação Folha do Povo

061-19089 publicação Folha do Povo

061-19090 publicação Folha do Povo

061-19091 publicação Folha do Povo

061-19092 publicação Folha do Povo

061-19093 publicação Folha do Povo

061-19094 publicação Folha do Povo

061-19095 publicação Folha do Povo

061-19096 publicação Folha do Povo

061-19097 publicação Folha do Povo

061-19098 publicação Folha do Povo

061-19099 publicação Folha do Povo

061-19100 publicação Folha do Povo

061-19101 publicação Folha do Povo

061-19102 publicação Folha do Povo

061-19103 publicação Folha do Povo



061-19104 publicação Folha do Povo

061-19105 publicação Folha do Povo

061-19106 publicação Folha do Povo

061-19107 publicação Folha do Povo

061-19108 publicação Folha do Povo

061-19109 publicação Folha do Povo

061-19110 publicação Folha do Povo

061-19111 publicação Folha do Povo

061-19112 publicação Folha do Povo

061-19113 publicação Folha do Povo

061-19114 publicação Folha do Povo

061-19116 publicação Folha do Povo

061-19117 publicação Folha do Povo

061-19118 publicação Folha do Povo

061-19119 publicação Folha do Povo

061-19120 publicação Folha do Povo

061-19121 publicação Folha do Povo

061-19122 publicação Folha do Povo

061-19123 publicação Folha do Povo

061-19124 publicação Folha do Povo

061-19125 publicação Folha do Povo

061-19126 publicação Folha do Povo

061-19127 publicação Folha do Povo

061-19128 publicação Folha do Povo

061-19129 publicação Folha do Povo

061-19130 publicação Folha do Povo

061-19131 publicação Folha do Povo

061-19132 publicação Folha do Povo

061-19133 publicação Folha do Povo

061-19134 publicação Folha do Povo

061-19135 publicação Folha do Povo

061-19136 publicação Folha do Povo

061-19137 publicação Folha do Povo

061-19138 publicação Folha do Povo



061-19139 publicação Folha do Povo

061-19140 publicação Folha do Povo

061-19141 publicação Folha do Povo

061-19142 publicação Folha do Povo

061-19143 publicação Folha do Povo

061-19144 publicação Folha do Povo

061-19145 publicação Folha do Povo

061-19146 publicação Folha do Povo

061-19147 publicação Folha do Povo

061-19148 publicação Folha do Povo

061-19149 publicação Folha do Povo

061-19150 publicação Folha do Povo

061-19151 publicação Folha do Povo

061-19152 publicação Folha do Povo

061-19153 publicação Folha do Povo

061-19154 publicação Folha do Povo

061-19155 publicação Folha do Povo

061-19156 publicação Folha do Povo

061-19157 publicação Folha do Povo

061-19158 publicação Folha do Povo

061-19159 publicação Folha do Povo

061-19160 publicação Folha do Povo

061-19161 publicação Folha do Povo

061-19162 publicação Folha do Povo

061-19163 publicação Folha do Povo

061-19164 publicação Folha do Povo

061-19165 publicação Folha do Povo

061-19166 publicação Folha do Povo

061-19167 publicação Folha do Povo

061-19168 publicação Folha do Povo

061-19169 publicação Folha do Povo

061-19170 publicação Folha do Povo

061-19171 publicação Folha do Povo

061-19172 publicação Folha do Povo



061-19173 publicação Folha do Povo

061-19174 publicação Folha do Povo

061-19175 publicação Folha do Povo

061-19176 publicação Folha do Povo

061-19177 publicação Folha do Povo

061-19178 publicação Folha do Povo

061-19179 publicação Folha do Povo

061-19180 publicação Folha do Povo

061-19181 publicação Folha do Povo

061-19182 publicação Folha do Povo

061-19183 publicação Folha do Povo

061-19184 publicação Folha do Povo

061-19185 publicação Folha do Povo

061-19186 publicação Folha do Povo

061-19187 publicação Folha do Povo

061-19188 publicação Folha do Povo

061-19189 publicação Folha do Povo

061-19190 publicação Folha do Povo

061-19191 publicação Folha do Povo

061-19192 publicação Folha do Povo

061-19193 publicação Folha do Povo

061-19194 publicação Folha do Povo

061-19195 publicação Folha do Povo

061-19196 publicação Folha do Povo

061-19197 publicação Folha do Povo

061-19198 publicação Folha do Povo

061-19199 publicação Folha do Povo

061-19200 publicação Folha do Povo

061-19201 publicação Folha do Povo

061-19202 publicação Folha do Povo

061-19203 publicação Folha do Povo

061-19204 publicação Folha do Povo

061-19205 publicação Folha do Povo

061-19206 publicação Folha do Povo



061-19207 publicação Folha do Povo

061-19208 publicação Folha do Povo

061-19209 publicação Folha do Povo

061-19210 publicação Folha do Povo

061-19211 publicação Folha do Povo

061-19212 publicação Folha do Povo

061-19213 publicação Folha do Povo

061-19214 publicação Folha do Povo

061-19215 publicação Folha do Povo

061-19216 publicação Folha do Povo

061-19217 publicação Folha do Povo

061-19218 publicação Folha do Povo

061-19219 publicação Folha do Povo

061-19220 publicação Folha do Povo

061-19221 publicação Folha do Povo

061-19222 publicação Folha do Povo

061-19223 publicação Folha do Povo

061-19224 publicação Folha do Povo

061-19225 publicação Folha do Povo

061-19226 publicação Folha do Povo

061-19227 publicação Folha do Povo

061-19228 publicação Folha do Povo

061-19229 publicação Folha do Povo

061-19230 publicação Folha do Povo

061-19231 publicação Folha do Povo

061-19232 publicação Folha do Povo

061-19233 publicação Folha do Povo

061-19234 publicação Folha do Povo

061-19235 publicação Folha do Povo

061-19236 publicação Folha do Povo

061-19237 publicação Folha do Povo

061-19238 publicação Folha do Povo

061-19239 publicação Folha do Povo

061-19240 publicação Folha do Povo



061-19241 publicação Folha do Povo

061-19242 publicação Folha do Povo

061-19243 publicação Folha do Povo

061-19244 publicação Folha do Povo

061-19245 publicação Folha do Povo

061-19246 publicação Folha do Povo

061-19247 publicação Folha do Povo

061-19248 publicação Folha do Povo

061-19249 publicação Folha do Povo

061-19250 publicação Folha do Povo

061-19251 publicação Folha do Povo

061-19252 publicação Folha do Povo

061-19253 publicação Folha do Povo

061-19254 publicação Folha do Povo

061-19255 publicação Folha do Povo

061-19256 publicação Folha do Povo

061-19257 publicação Folha do Povo

061-19258 publicação Folha do Povo

061-19259 publicação Folha do Povo

061-19260 publicação Folha do Povo

061-19261 publicação Folha do Povo

061-19262 publicação Folha do Povo

061-19263 publicação Folha do Povo

061-19264 publicação Folha do Povo

061-19265 publicação Folha do Povo

061-19266 publicação Folha do Povo

061-19267 publicação Folha do Povo

061-19268 publicação Folha do Povo

061-19269 publicação Folha do Povo

061-19270 publicação Folha do Povo

061-19271 publicação Folha do Povo

061-19272 publicação Folha do Povo

061-19273 publicação Folha do Povo

061-19274 publicação Folha do Povo



061-19275 publicação Folha do Povo

061-19276 publicação Folha do Povo

061-19277 publicação Folha do Povo

061-19278 publicação Folha do Povo

061-19279 publicação Folha do Povo

061-19280 publicação Folha do Povo

061-19281 publicação Folha do Povo

061-19282 publicação Folha do Povo

061-19283 publicação Folha do Povo

061-19284 publicação Folha do Povo

061-19285 publicação Folha do Povo

061-19286 publicação Folha do Povo

061-19287 publicação Folha do Povo

061-19288 publicação Folha do Povo

061-19289 publicação Folha do Povo

061-19290 publicação Folha do Povo

061-19291 publicação Folha do Povo

061-19292 publicação Folha do Povo

061-19293 publicação Folha do Povo

061-19294 publicação Folha do Povo

061-19295 publicação Folha do Povo

061-19296 publicação Folha do Povo

061-19297 publicação Folha do Povo

061-19298 publicação Folha do Povo

061-19299 publicação Folha do Povo

061-19300 publicação Folha do Povo

061-19301 publicação Folha do Povo

061-19302 publicação Folha do Povo

061-19303 publicação Folha do Povo

061-19304 publicação Folha do Povo

061-19305 publicação Folha do Povo

061-19306 publicação Folha do Povo

061-19307 publicação Folha do Povo

061-19308 publicação Folha do Povo



061-19309 publicação Folha do Povo

061-19310 publicação Folha do Povo

061-19311 publicação Folha do Povo

061-19312 publicação Folha do Povo

061-19313 publicação Folha do Povo

061-19314 publicação Folha do Povo

061-19315 publicação Folha do Povo

061-19316 publicação Folha do Povo

061-19317 publicação Folha do Povo

061-19318 publicação Folha do Povo

061-19319 publicação Folha do Povo

061-19320 publicação Folha do Povo

061-19321 publicação Folha do Povo

061-19322 publicação Folha do Povo

061-19323 publicação Folha do Povo

061-19324 publicação Folha do Povo

061-19325 publicação Folha do Povo

061-19326 publicação Folha do Povo

061-19327 publicação Folha do Povo

061-19328 publicação Folha do Povo

061-19329 publicação Folha do Povo

061-19330 publicação Folha do Povo

061-19331 publicação Folha do Povo

061-19332 publicação Folha do Povo

061-19333 publicação Folha do Povo

061-19334 publicação Folha do Povo

061-19335 publicação Folha do Povo

061-19336 publicação Folha do Povo

061-19337 publicação Folha do Povo

061-19338 publicação Folha do Povo

061-19339 publicação Folha do Povo

061-19340 publicação Folha do Povo

061-19341 publicação Folha do Povo

061-19342 publicação Folha do Povo



061-19343 publicação Folha do Povo

061-19344 publicação Folha do Povo

061-19345 publicação Folha do Povo

061-19346 publicação Folha do Povo

061-19347 publicação Folha do Povo

061-19348 publicação Folha do Povo

061-19349 publicação Folha do Povo

061-19350 publicação Folha do Povo

061-19351 publicação Folha do Povo

061-19352 publicação Folha do Povo

061-19353 publicação Folha do Povo

061-19355 publicação Folha do Povo

061-19356 publicação Folha do Povo

061-19357 publicação Folha do Povo

061-19358 publicação Folha do Povo

061-19359 publicação Folha do Povo

061-19360 publicação Folha do Povo

061-19361 publicação Folha do Povo

061-19362 publicação Folha do Povo

061-19363 publicação Folha do Povo

061-19364 publicação Folha do Povo

061-19414 publicação Pasta com recortes de jornais Clube de Regatas Paulista

061-19765 publicação Correio Filatélico

061-19766 publicação

Boletim de Numismática: [Sem 

título]

061-19768 publicação Correio Filatélico

061-19769 publicação

Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Guarujá-Bertioga

061-19770 publicação

Revista Dédalo Revista de arte 

arqueologia

061-19771 publicação

Portugal liberdade é também 

vontade

061-19772 publicação Manchete



061-19774 publicação

Revista Dédalo Revista de arte 

arqueologia

061-19775 publicação

Diretrizes e normas para 

aplicação da política do bem-

estar do menor

061-19776 publicação

Revista da Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Menor: Brasil 

Jovem

061-19777 publicação Correio Filatélico

061-19778 publicação Correio Filatélico

061-19783 publicação Folias de Reis

061-19785 publicação O jogo das bolinhas

061-19810 publicação Revista Brasileira de Folclore

061-19816 publicação Manchete

061-19817 publicação Manchete

061-19818 publicação Manchete

061-19819 publicação Revista Manchete

061-19820 publicação Manchete

061-19821 publicação Manchete

061-19825 publicação Visão

061-19826 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19827 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19829 publicação A criança e o museu

061-19830 publicação

Boletim de Numismática: [Sem 

título]

061-19831 publicação Curso de História Museu

061-19832 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-19833 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional



061-19834 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-19835 publicação Museu do Telefone

061-19836 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-19837 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19838 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19839 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19840 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19841 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19842 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19843 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19844 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19845 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19846 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-19847 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-19850 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19852 publicação

Boletim Bibliográfico da 

Biblioteca Nacional

061-19853 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19854 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19855 publicação A Camões

061-19856 publicação Camões

061-19857 publicação Tu só, tu, por amor...

061-19859 publicação

Oitenta anos Academia 

Brasileira de Letras



061-19860 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-19861 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-19863 publicação Manchete

061-19864 publicação Manchete

061-19865 publicação Manchete: fatos e fotos

061-19866 publicação Manchete

061-19870 publicação Agricultura de hoje

061-19872 publicação Manchete

061-19873 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19874 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19875 publicação Arte Sacra no Brasil

061-19876.01 publicação Cássio M'Boy

061-19877 publicação Jundiaí e sua história

061-19881 publicação Revista Brasileira de Folclore

061-19883 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Naciona

061-19884 publicação

Os 80 anos do Coronel Luiz 

Tenório de Brito

061-19885 publicação Informativo Funai

061-19886 publicação Folheto Funai: legislação

061-19889 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19890 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19892 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19893 publicação

Revista do Arquivo. 

"Bandeirantes e Jesuítas"

061-19895 publicação Correio de Marília

061-19896 publicação Manchete

061-19898 publicação O Cruzeiro



061-19899 publicação O Cruzeiro

061-19901 publicação Revista Brasileira de Folclore

061-19902 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19905 publicação O Cruzeiro

061-19906 publicação Governo do Estado de São Paulo

061-19907 publicação Ilustração Brasileira

061-19909 publicação Roberto Burle Marx

061-19911 publicação

Boletim do Museu da Casa 

Brasileira: solar Fábio Prado

061-19912 publicação

Embu terra das artes e berço de 

tradições

061-19913 publicação

Xingu dia Xingu noite e Xingu 

terra: XIII Bienal de São Paulo

061-19915 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19917 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19918 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19920 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Naciona

061-19923 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Naciona

061-19924 publicação Manchete

061-19925 publicação Manchete

061-19927 publicação Ipase

061-19928 publicação Visão

061-19929 publicação Visão

061-19930 publicação Visão

061-19931 publicação Visão

061-19932 publicação Visão

061-19933 publicação [Sem título]



061-19934 publicação Governo do Estado de São Paulo

061-19935 publicação Realidade Brasileira

061-19936 publicação Literatura

061-19937 publicação Música

061-19938 publicação Folclore

061-19939 publicação Cinema

061-19940 publicação Biblioteca Educação é Cultura

061-19941 publicação Biblioteca Educação é Cultura

061-19942 publicação Artes Plásticas 1

061-19943 publicação Artes Plásticas 2

061-19944 publicação Arquitetura

061-19945 publicação Realidade Brasileira

061-19946 publicação Literatura

061-19947 publicação Música

061-19948 publicação Folclore

061-19949 publicação Cinema

061-19950 publicação Biblioteca Educação é Cultura

061-19951 publicação Biblioteca Educação é Cultura

061-19952 publicação Artes Plásticas 1

061-19953 publicação Artes Plásticas 2

061-19954 publicação Arquitetura

061-19956 publicação Esportes

061-19957 publicação Carvão

061-19959 publicação História da Civilização

061-19962 publicação Esportes

061-19963 publicação Carvão

061-19964 publicação Energia Hidrelétrica

061-19965 publicação História da Civilização



061-19981 publicação

Publicações do Museu Municipal 

de Paulínia: Um texto Bororo: a 

estória do céu

061-19982 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19983 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-19984 publicação Educação

061-19985 publicação Educação

061-19986 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-19987 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-19988 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-19989 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-19990 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-19991 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-19992 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-19993 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-19994 publicação Revista de Atualidade Indígena

061-20007 publicação

Publicações do Museu Municipal 

de Paulínia

061-20008 publicação Manchete

061-20009 publicação Informativo Funai

061-20010 publicação Informativo Funai

061-20011 publicação Informativo Funai

061-20012 publicação Informativo Funai



061-20013 publicação

Política e ação indigenista 

brasileira

061-20014 publicação

Estatuto do Índio, The Indian 

Statute: Le statut de l'indien

061-20016 publicação Informativo Funai

061-20023 publicação

Publicação da Associação de 

Folclore e Artesanato de Gurujá: 

Folclore

061-20024 publicação

Publicação da Associação de 

Folclore e Artesanato de Gurujá: 

Folclore

061-20030 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-20031 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-20032 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-20034 publicação Educação

061-20035 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-20038 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-20040 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-20041 publicação Cofi-Correio Filatélico

061-20045 publicação

Periódico do Iphan: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

061-20046 publicação Museu de Jundiaí II: Efemérides

061-20047 publicação

Revista do Museu Paulista: 

Estudos de aculturação indígena

061-20048 publicação

Revista de Antropologia: 

Classificação da língua dos cinta-

larga



061-20049 publicação

Revista do Museu Paulista: 

Organização familiar entre os 

japoneses de São Paulo

061-20050 publicação

A vida rural tradicional - 

Separata da Revista do Instituto 

de Estudos Brasileiros

061-20051 publicação

Revista de Antropologia: Animal 

and Plant Cults in Guaraní lore

061-20052 publicação

Revista do Museu Paulista: 

Mobilidade do imigrante italiano 

na zona rural

061-20053 publicação

Revista de Antropologia: O 

canto matinal dos Siriono

061-20054 publicação

Revista de Antropologia: O 

agricultor e o profissional liberal 

entre os japonêses no Brasil

061-20055 publicação

Harald Schultz 1909-1966 - 

Separata da "Revista do Museu 

Paulista" Nova série

061-20056 publicação

Revista de Antropologia: 

Museus etnográficos ao ar livre

061-20057 publicação

Revista de Antropologia: As 

flautas rituais dos Nambikuaras

061-20058 publicação

José Corrêa da Serra e os índios 

brasileiros - Separata da Revista 

de História



061-20059 publicação

Revista de Antropologia: Alguns 

problemas e aspectos do floclore 

teuto brasileiro

061-20060 publicação

Revista Universidade Católica de 

Campinas: Técnicas do corpo 

entre nossos índios

061-20061 publicação

Revista de Antropologia: As 

flautas rituais dos Nambikuaras

061-20062 publicação

Revista Universidade Católica de 

Campinas : Os cantores da 

floresta

061-20063 publicação Cerâmica indígena brasileira

061-20064 publicação

Revista do Museu Paulista: 

Folclore Kraho

061-20065 publicação

Os Tupinambá no Rio de Janeiro: 

1200 anos de ocupação.

061-20066 publicação Museu do Índio

061-20067 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

antropologia

061-20068 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: Araribá: uma 

reserva indígena em São Paulo

061-20069 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Contribuições ao 

estudo do homem de Lagoa 

Santa

061-20070 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Estrutura e ritmo 

da sociedade Boróro



061-20071 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Estudo do homem 

de Lagoa Santa, Minas Geraes. 

Brasil - morfologia do astrágalo

061-20072 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Origens culturais 

da habitação popular do Brasil

061-20073 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Deformações 

tegumentares e mutilação 

dentária entre os índios 

tenetehára

061-20074 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Vida religiosa do 

caboclo da Amazônia

061-20075 publicação

Revista do Arquivo: 

Bandeirantes e Jesuítas

061-20076 publicação

Boletim do Museu Paraense 

Emílio Goeldi: Antropologia: Os 

índios da região do Uaçá 

(Oiapoque) e a proteção oficial 

brasileira

061-20077 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: O parentesco tupi 

guarani

061-20078 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Impressões 

digitais dos índios Tenetehára



061-20079 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Diversidade 

morfológica entre os índios 

Botocudos, do leste brasileiro 

(século XIX e o Homem de Lagoa 

Santa

061-20080 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Aspectos 

demográficos e ecológicos de 

uma comunidade Terêna

061-20081 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Conceito de Área 

obélica e variações de sua 

morfologia no crânio humano

061-20082 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: Grupos 

Sanguíneos dos índios do Xingu

061-20083 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Os elementos 

culturais da pescaria baiana

061-20084 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Contribuição à 

arqueologia baiana

061-20085 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Pesquisa de 

antropologia física no Brasil

061-20086 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Notas sôbre a 

pescaria de açude no Seridó (Rio 

Grande do Norte)



061-20087 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Determinação da 

cor da pele a propósito de um 

método quantitativo

061-20088 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Os índios waurá 

observações gerais. A cerâmica

061-20089 publicação

Boletim do Museu Nacional: 

Antropologia: Cultura e sistema 

de parentesco das tribos do alto 

rio Xingu

061-20090 publicação

Note Sur la Situation Sociale des 

Indiens du Brésil

061-20091 publicação

Revista Verbum: Apontamentos 

para um estudo da língua krë-

yé: dialeto Timbira do alto rio 

Gurupi - Grupo Gé

061-20092 publicação

Em defeza do índio e de sua 

propriedade

061-20093 publicação

Revista brasileira de 

Tuberculose: Plano para uma 

campanha de defesa do índio 

brasileiro contra a tuberculose

061-20094 publicação

Revista do Museu Paulista: A 

pesca tradicional do pirarucu 

entre os índios Karajá

061-20095 publicação

A la Memoire de l'Explorateur 

Alfred Grandidier (1836-1921)



061-20096 publicação

Revista Verbum: Apontamentos 

para um estudo da língua krë-

yé: dialeto Timbira do alto rio 

Gurupi - Grupo Gé

061-20099 publicação

Revista do Instituto de Estudos 

Brasileiros: Panorama das 

investigações antropológicas no 

Brasil

061-20101 publicação

Revista de Antropologia: O 

ensino da antropologia no Brasil

061-20102 publicação

Separata América Latina: 

Problemas atuais da 

Antropologia Aplicada

061-20103 publicação

Brinquedos de nossos índios - 

Série Infantil

061-20104 publicação

Brinquedos de nossos índios - 

Série Infantil

061-20105 publicação

Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Guarujá - Bertioga

061-20107 publicação

Em defeza do índio e de sua 

propriedade

061-20108 publicação

Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Guarujá - Bertioga

061-20109 publicação

Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Guarujá - Bertioga

061-20110 publicação

Arte pré colombiana do Peru 

Museu de Arte e Arqueologia



061-20111 publicação

Publicações avulsas do Museu 

Nacional: Fundamentos 

biológicos da linguagem

061-20112 publicação

Publicações avulsas do Museu 

Nacional: Alberto Childe o 

homem, a obra e sua época

061-20113 publicação

Publicações avulsas do Museu 

Nacional: Paul Broca e a 

Sociedade de Antropologia de 

Paris

061-20116.01 publicação

Revista Brasileira de Educação 

Física e Desportos

061-20117 publicação Educação

061-20122 publicação Interior

061-20123 publicação Interior

061-20124 publicação Interior

061-20125 publicação Interior

061-20126 publicação Interior

061-20127 publicação Interior

061-20128 publicação Interior

061-20129 publicação Interior

061-20130 publicação Interior

061-20131 publicação Interior

061-20132.01 publicação

SP Cultura: em campo futebol e 

cultura

061-20133 publicação SP Cultura

061-20135 publicação Educação

061-20136 publicação Gente y la actualidad

061-20138 publicação

Revista Brasileira de Educação 

Física e Desportos

061-20140 publicação Xingu os índios, seus mitos

061-20143 publicação Educação



061-20145 publicação Manchete

061-20146 publicação Manchete

061-20147 publicação Manchete

061-20148 publicação O Cruzeiro

061-20149 publicação Revista Fatos e Fotos

061-20150 publicação

Álbum de Parapuã: o fundador 

da cidade Luis de Souza Leão

061-20151 publicação

Revista Brasileira de Educação 

Física e desportos

061-20152 publicação Rugendas

061-20154 publicação

Boletim do Museu do Índio: 

Antropologia: Os Xokleng de 

Ibirama :uma comunidade 

indígena de Santa Catarina

061-20155 publicação Educação

061-20157 publicação Boletim do Interior

061-20469 publicação

Brinde do escritório Remington e 

da cerveja Glacial

Folheto em papel, 8 páginas, capa com as inscrições 

"BRINDE DO ESCRITÓRIO REMINGTON E DA CERVEJA 

GLACIAL; LEI Nº1 IMPOSTO DE INDÚSTRIA E 

PROFISSÕES E SUA REGULAMENTAÇÃO; PREFEITRUA 

MUNICIPAL DE TUPÃ" Folheto Gráfico da Lei Nº1

061-20612 publicação O pica-pau amarelo

061-20615 publicação Viagem ao céu

061-20618 publicação Zuzu do Casarão

061-20620 publicação Zuzu do Casarão

061-20621 publicação Aventuras de Hans Staden

061-20624 publicação Caçadas de Pedrinho

061-20626 publicação Caçadas de Pedrinho

061-20628 publicação Geografia de Dona Benta

061-20630 publicação Fábulas

061-20631 publicação Fábulas

061-20633 publicação A chave do tamanho



061-20637 publicação História das invenções

061-20641 publicação Emília no país da gramática

061-20643 publicação Reinações de Narizinho

061-20645 publicação Os doze trabalhos de Hércules

061-20647 publicação Os doze trabalhos de Hércules

061-20648 publicação O saci

061-20652 publicação O poço do Visconde

061-20654 publicação

Histórias do mundo para 

crianças

061-20657 publicação Serões de Dona Benta

061-20662 publicação Histórias de tia Nastácia

061-20663 publicação Peter Pan

061-20664 publicação Peter Pan

061-20666 publicação A reforma da natureza

061-20670 publicação Histórias diversas

061-20674 publicação O minotauro

061-20677 publicação Dom Quixote das crianças

061-20680 publicação Aritmética da Emília

061-20681 publicação Memórias da Emília

061-20684 publicação S.O.S. para o planeta Terra

061-20685 publicação S.O.S. para o planeta Terra

061-20689 publicação A viagem da Sereia

061-20705.01 publicação Tarefa

061-20706 publicação

Vida e obra de Machado de 

Assis: maturidade

061-20707 publicação

Vida e obra de Machado de 

Assis

061-20708 publicação

Vida e obra de Machado de 

Assis: apogeu

061-20709 publicação

Vida e obra de Machado de 

Assis: ascensão



061-20710 publicação

Vida e obra de Machado de 

Assis: ascensão

061-20711 publicação

Vida e obra de Machado de 

Assis: aprendizado

061-20712 publicação Aspectos da formação brasileira

061-20713 publicação Aspectos da formação brasileira

061-20714 publicação Sem símbolos nenhuns

061-20715 publicação Solo e subsolo

061-20716 publicação

O ensino da língua e a crise 

didática na expressão e 

comunicação

061-20717 publicação

O ensino da língua e a crise 

didática na expressão e 

comunicação

061-20718 publicação Um século e uma vida

061-20719 publicação Um século e uma vida

061-20720 publicação Rodovia Preferencial: contos

061-20721 publicação

Os herdeiros da terra: 

parentesco e herança numa 

área rural

061-20722 publicação O síndico da noite

061-20723 publicação Rodovia Preferencial: contos

061-20724 publicação

Dinah Silveira de Queiroz 

coletânea

061-20725 publicação O dialeto caipira

061-20726 publicação Sortilegiu

061-20727 publicação O Võo Livre

061-20728 publicação Manu a menina que sabia ouvir

061-20729 publicação O gaúcho: ficção e realidade

061-20730 publicação O gaúcho: ficção e realidade



061-20731 publicação

Idealismo e realismo na obra de 

Maquiavel

061-20732 publicação

Idealismo e realismo na obra de 

Maquiavel

061-20733 publicação

Os herdeiros da terra: 

parentesco e herança numa 

área rural

061-20734 publicação O dialeto caipira

061-20735 publicação

Luís Gama e suas poesias 

satíricas

061-20736.01 publicação

Luís Gama e suas poesias 

satíricas

061-20737 publicação

O tempo sem remédio na 

farmácia

061-20738 publicação

O tempo sem remédio na 

farmácia

061-20739 publicação Poemas no Brasil

061-20741 publicação Desarvorárvore: poluemas

061-20742 publicação Desarvorárvore: poluemas

061-20743 publicação

O dia-a-dia no Rio de Janeiro, 

segundo os jornais 1870-1889

061-20744 publicação

O dia-dia no Rio de Janeiro 

segundo os jornais 1870-1889

061-20745 publicação A literatura infantil

061-20746 publicação A literatura infantil

061-20747 publicação

A independência do Brasil na 

Bahia

061-20748 publicação

A independência do Brasil na 

Bahia

061-20749 publicação A previdência social brasileira



061-20750 publicação A previdência social brasileira

061-20751 publicação A previdência social brasileira

061-20752 publicação Lembrança arranhada

061-20753 publicação Lembrança arranhada

061-20754 publicação

O padre e beata A vida do padre 

cícero de Juazeiro

061-20755 publicação

O padre e beata A vida do padre 

cícero de Juazeiro

061-20756.01 publicação Copacabana

061-20757 publicação Maria Perigosa Contos

061-20758 publicação Antologia poética

061-20759 publicação Antologia poética

061-20760 publicação Antologia poética

061-20761 publicação

De volta ao sertão: Afonso 

Arinos e o regionalismo 

brasileiro

061-20762 publicação

De volta ao sertão: Afonso 

Arinos e o regionalismo 

brasileiro

061-20763 publicação Os becos do homem

061-20764 publicação Os becos do homem

061-20765 publicação Curral dos mortos

061-20766 publicação O almirante Tamandaré

061-20768 publicação Barão do Rio Branco

061-20769 publicação Barão do Rio Branco

061-20770 publicação Santos Dumont

061-20771 publicação Santos Dumont

061-20772 publicação José Bonifácio

061-20773 publicação José Bonifácio

061-20774.01 publicação Dom Pedro II

061-20776 publicação Dez contos escolhidos

061-20777 publicação Dez contos escolhidos



061-20780 publicação Dez contos escolhidos

061-20781 publicação Dez contos escolhidos

061-20782 publicação Vamos Ler Hernâni Donato

061-20783 publicação Este Rio Querido

061-20784 publicação Este rio querido

061-20785 publicação Lima Barreto escritor maldito

061-20786 publicação Lima Barreto escritor maldito

061-20787 publicação O diamante verde

061-20788 publicação O diamante verde

061-20789 publicação Os vivos

061-20790 publicação Os vivos

061-20791 publicação Esse velho vento da aventura

061-20792 publicação Miramante: poesia

061-20793 publicação Gil Vicente

061-20794 publicação Caetano Veloso

061-20795 publicação Caetano Veloso

061-20796 publicação

Joaquim Manoel de Macedo - 

Literatura Comentada

061-20797 publicação Joaquim Manoel de Macedo

061-20798 publicação História da música no Brasil

061-20799 publicação História da música no Brasil

061-20800 publicação Vamos Ler Hernâni Donato

061-20801 publicação Diário das Máscaras

061-20802 publicação Diário das Máscaras

061-20803 publicação Sociologia Goiana: Poesia

061-20804 publicação Seleta para jovens

061-20805 publicação Seleta para jovens

061-20806 publicação Seleta para jovens

061-20807 publicação

Dinah Silveira de Queiroz 

coletânea



061-20808 publicação

Monteiro Lobato escritor e 

pedagogo

061-20809 publicação

Monteiro Lobato escritor e 

pedagogo

061-20810 publicação

Monteiro Lobato escritor e 

pedagogo

061-20811 publicação

Poesia cearense e realidade 

atual

061-20812 publicação

Poesia cearense e realidade 

atual

061-20813 publicação Amigo velho: contos

061-20814 publicação Amigo velho: contos

061-20815 publicação Discurso do Deserto

061-20816 publicação Discurso do Deserto

061-20817 publicação Grito empalhado

061-20818 publicação Grito empalhado

061-20819 publicação Manoel Bandeira

061-20820 publicação Manoel Bandeira

061-20821 publicação Graciliano Ramos

061-20823 publicação Jorge Amado

061-20824 publicação Jorge Amado

061-20825 publicação Raul Pompéia

061-20826 publicação Raul Pompéia

061-20828 publicação Nelson Rodrigues

061-20829 publicação Clarice Lispector

061-20830 publicação Clarice Lispector

061-20831 publicação

Sergio Porto: Stanislaw Ponte 

Preta

061-20832 publicação

Sergio Porto: Stanislaw Ponte 

Preta

061-20833 publicação Murilo Rubião

061-20834 publicação Murilo Rubião

061-20835 publicação Gonçalves Dias

061-20836 publicação Antonio Callado



061-20837 publicação Antonio Callado

061-20838 publicação Dias Gomes

061-20839 publicação Monteiro Lobato

061-20840 publicação Monteiro Lobato

061-20841 publicação Guilherme de Almeida

061-20842 publicação Guilherme de Almeida

061-20843 publicação

Vamos ler: Guilherme 

Figueiredo

061-20844 publicação

Vamos ler: Guilherme 

Figueiredo

061-20845 publicação Vamos ler: Joel Silveira

061-20846 publicação Vamos ler: Joel Silveira

061-20847 publicação

O aperfeiçoamento da técnica 

datilográfica

061-20848 publicação

O aperfeiçoamento da técnica 

datilográfica

061-20851 publicação

Cine Jornal Brasileiro 

Departamento de Imprensa e 

Propaganda 1938-1946

061-20852 publicação Palmeiras do meu deserto

061-20855 publicação Anuário Delta Larousse, 1982

061-20856 publicação Cronologia de Castro Alves

061-20858 publicação

Política e Igreja: O partido 

católico no Brasil, mito ou 

realidade?

061-20859 publicação

Voto e Máquina Política: 

Patronagem e Clientelismo no 

Rio de Janeiro

061-20861 publicação

Acertei no Milhar Samba e 

Malandragem no tempo de 

Getúlio

061-20862 publicação

Histórias dos bairros de São 

Paulo: Aclimação



061-20863 publicação

Série: Histórias dos bairros de 

São Paulo

061-20866 publicação

Mapa de jazidas e ocorrências 

minerais do Estado de São Paulo

061-20867 publicação

Mapa de jazidas e ocorrências 

minerais do Estado de São Paulo

061-20869 publicação

Mapa de jazidas e ocorrências 

minerais do Estado de São Paulo

061-20870 publicação

A verdade sobre o índio 

brasileiro

061-20871 publicação

A verdade sobre o índio 

brasileiro

061-20872 publicação 100 Kixti Tukano

061-20873 publicação Tecendo o indefinido

061-20874 publicação Cartas de Álvares de Azevedo

061-20875 publicação A cidade de São Paulo

061-20876 publicação O urso

061-20877 publicação Alguns dias na paulicéia

061-20878 publicação Velhas figuras de São Paulo

061-20879 publicação Madame Pommery

061-20880 publicação

Biblioteca Academia Paulista de 

Letras

061-20881 publicação Adolescência Tropical

061-20882 publicação Nitheroi, Revista Brasiliense

061-20883 publicação

Diálogo com as sombras: 

ensaios

061-20884.01 publicação

A economia paulista no século 

XVIII: o ciclo do muar: o ciclo do 

açúcar



061-20885 publicação

Boletim Bibliográfico da 

Biblioteca Nacional

061-20886 publicação

Boletim Bibliográfico da 

Biblioteca Nacional

061-20887 publicação

Boletim Bibliográfico da 

Biblioteca Nacional

061-20888 publicação Anuário Delta Larousse, 1983

061-20890 publicação

Boletim Bibliográfico da 

Biblioteca Nacional

061-20893 publicação

Medicina e Saúde: História da 

Medicina

061-20894 publicação

Medicina e Saúde: História da 

Medicina

061-20895 publicação Medicina e Saúde

061-20896 publicação Medicina e Saúde

061-20897 publicação Medicina e Saúde

061-20898 publicação Medicina e Saúde

061-20899 publicação Medicina e Saúde

061-20900 publicação Medicina e Saúde

061-20901 publicação Medicina e Saúde

061-20902 publicação Medicina e Saúde

061-20903 publicação Medicina e Saúde

061-20904 publicação Medicina e Saúde

061-20905 publicação

Sociologia das histórias aos 

quadrinhos

061-20907 publicação Eu queria tanto, ainda viver

061-07571 etnográfico Par de pulseiras

061-

00000_15276.02 etnográfico Flecha

Flechacom haste em taquara com ponta de madeira, 

plumária rajada atada com fios de algodão.

061-

00000_15277.02 etnográfico Flecha

Flecha de taquara .Com rachaduras e desprendimento 

de partes.

061-

00000_15277.03 etnográfico Flecha

Flecha de taquara .Com rachaduras e desprendimento 

de partes.



061-

00000_15278.02 etnográfico Flecha Flecha em taquara sem pontas e sem plumárias.

061-

00000_15278.03 etnográfico Flecha Flecha em taquara sem pontas e sem plumárias.

061-

00000_15279.02 etnográfico Flecha

Flecha de madeira com ponta de material ósseo envolto 

por fibra vegetal, plumária marron.

061-

00000_15279.03 etnográfico Flecha

Flecha de madeira com ponta de material ósseo envolto 

por fibra vegetal, plumária marron.

061-

00000_15280.02 etnográfico Flecha

Flecha em taquara com ponta de madeira lanceolada 

com ausência de plumária.

061-

00000_15280.03 etnográfico Flecha

Flecha em taquara com ponta de madeira lanceolada 

com ausência de plumária.

061-

00000_15282.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha com haste em taquara e ponta lanceolada 

arqueada com plumária marrom.

061-

00000_15283.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha com haste em taquara e ponta espeque esculpida 

em vara de madeira fixada à haste.

061-

00000_15284.02 etnográfico

Flecha (possivelmente - Kreen-Akore, 

Krenakoré)

Flecha com haste em taquara com ponta lanceolada 

arqueada em madeira inserida e fixada por fios de 

algodão vermelho e marrom e plumárias rajadas.

061-

00000_15284.03 etnográfico

Flechas (possivelmente - Kreen-Akore, 

Krenakoré)

Flecha com haste em taquara com ponta lanceolada 

arqueada em madeira inserida e fixada por fios de 

algodão vermelho e marrom e plumárias rajadas.

061-

00000_15284.04 etnográfico

Flecha (possivelmente - Kreen-Akore, 

Krenakoré)

Flecha com haste em taquara com ponta lanceolada 

arqueada em madeira inserida e fixada por fios de 

algodão vermelho e marrom e plumárias rajadas.

061-

00000_15285.02 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores 

marrom,branco e preto,atadas em fio de algodão nas 

duas extremidades.



061-

00000_15285.03 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores 

marrom,branco e preto, atadas em fio de algodão nas 

duas extremidades.

061-

00000_15285.04 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.05 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.06 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.07 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.08 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.09 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.10 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.



061-

00000_15285.11 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.12 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.13 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.14 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_15285.15 etnográfico Flecha

Flecha haste de bambú com envoltório de fibra vegetal 

com ponta lanceolada e plumária nas cores marrom, 

branco e preto,atadas em fio de algodão nas duas 

extremidades.

061-

00000_16399.02 mineralogia Liticos e minerais modelo Fragmento de lâmina . 

061-

00000_16399.03 mineralogia Liticos e minerais modelo Lâmina com dentição.

061-

00000_16399.04 mineralogia Fragmento de rocha. Fragmento de lâmina.Modelo ponta de flecha. 

061-

00000_16399.05 mineralogia Fragmento de lâmina,ponta de flecha. Fragmento de lâmina,ponta de flecha. 

061-

00000_16399.06 mineralogia Liticos e minerais modelo Lâmina com dentição em forma de flecha.

061-

00000_16399.07 mineralogia Fragmento de rocha Fragmento de rocha de cor branca e bege. 



061-00056.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha em taquara com ponta de madeira 

biserrilhada,amarradas por fio de fibra. Plumária 

rajada,amarela e azul.

061-00056.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha em taquara,com ponta de madeira 

semiserrilhada, amarrada por fio de fibra e plumária 

marrom e verde.

061-00056.04 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha em taquara,com ponta de madeira lanceolada, 

amarrada por fio de fibra, e plumária preta e branca e 

verde.

061-00193.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha em haste de taquara com ponta de madeira 

lanceolada com fios de fibra vegetal trançado.Com 

ausência de plumárias.

061-00193.03 etnográfico Flecha Xavante

Flecha em haste de taquara com ponta de madeira 

lanceolada com fios de fibra vegetal trançado.Com 

ausência de plumárias.

061-00193.04 etnográfico Flecha Xavante

Flecha em haste de taquara com ponta de madeira 

lanceolada com fios de fibra vegetal trançado. Com 

plumária.

061-00194.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha em taquara com ponta afilada. Plumária marrom 

,azul e vermelha.

061-04114 documento textual Ingresso Japan World Exposition Osaka

Ingresso em papel retangular em tonalidade rosa, 

laranja, cinza, preto e branco da Japan World Exposition 

Osaka, 1970 Expo'70 Mar.15 - Sept. 13 '70 .

061-04116 documento textual Ingresso

Ingresso em papel retangular em tonalidade verde, 

rosa, laranja, azul e branco da Japan World Exposition 

Expo'70 Ticket Adult Mar.15 - Sept. 13 '70.

061-00254.02 etnográfico Flecha Karajá

Flecha de taquara com ponta de parte óssea amarrada 

por fibra vegetal e plumárias na outra extremidade.

061-00254.03 etnográfico Flecha Karajá

Flecha de taquara com ponta de parte óssea amarrada 

por fibra vegetal e plumárias na outra extremidade.



061-00475.02 etnográfico Flecha Bororo

Flecha com haste em taquara, ponta lanceolada com 

plumária preta atada por fios de algodão.

061-00475.03 etnográfico Flecha Bororo

Flecha com haste em taquara, ponta lanceolada com 

plumária branca e preto,atadas por fios de algodão.

061-00476.02 etnográfico Flecha Bororo

Flecha de taquara com ponta de madeira espeque, 

amarradas por fibra vegetal e plumária nas cores rajado 

marrom e branco, amarelo e azul.

061-00477.02 etnográfico Flecha Bororo

Flecha com haste em taquara, ponta com uma farpa 

esculpida em vareta de madeira inserida à haste, 

plumária marron e branca atada por fio de algodão.

061-00757.02 etnográfico Flecha Bororo

Flecha em haste de bambú com ponta de materila ósseo 

amarrada e plumária marrom, azul e vermelha.

061-00757.03 etnográfico Flecha Bororo

Flecha em haste de bambú com ponta de materila ósseo 

amarrada e plumária marrom, azul e vermelha.

061-01083.02 etnográfico Flecha em miniatura

Flecha em haste de taquara com dois pontes de amarrio 

de fio de algodão na cor azul, ponta em madeira tingida 

de preto.

061-01083.03 etnográfico Flecha em miniatura

Flecha em haste de taquara com dois pontes de amarrio 

de fio de algodão na cor azul, ponta em madeira tingida 

de preto.

061-01118.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha com haste em taquara, ponta lanceolada 

arqueada em madeira inserida diretamente à haste.

061-01118.03 etnográfico Flecha Xavante

Flecha com haste em taquara, com perda de ponta, 

extremidade proximal com fio de algodão.

061-01222.02 etnográfico Flecha

Flecha em haste de taquara com pintura na cor 

vermelha; ponta afilada e esculpida em vareta de 

madeira, inserida e fixada à haste.



061-01222.03 etnográfico Flecha

Flecha em haste de taquara com pintura na cor 

vermelha; ponta afilada e esculpida em vareta de 

madeira, inserida e fixada à haste.

061-01288.02 etnográfico Flecha Kaiuá

Flecha de taquara, com ponta espeque, fios de fibras 

vegetal e ausência de plumária.

061-01288.03 etnográfico Flecha Kaiuá

Flecha de taquara, ponta espeque,com ausência de 

plumárias.

061-01288.04 etnográfico Flecha Kaiuá

Flecha de taquara, ponta uniserrilhada,com plumária 

marrom e verde atada por fios de fibras.

061-01472.02 etnográfico Flecha Guarani

Flecha de taquara com ponta de madeira espeque,com 

plumária marrom, atadas por fio de fibra vegetal.

061-01472.03 etnográfico Flecha Guarani

Flecha de taquara com ponta de madeira espeque,com 

plumária marrom, atadas por fio de fibra vegetal.

061-03223.02 etnográfico Flecha Xavante

Haste em taquara com ponta em madeira uniserrilhada 

atada por fio de fibra vegetal. Plumária danificada nas 

cores verde e marrom atada por fio de fibra vegetal.

061-03223.03 etnográfico Flecha Xavante

Haste em taquara com ausência de ponta. Plumária nas 

cores verde e marrom atadas por fio de fibra vegetal.

061-03224.02 etnográfico Flecha Karajá

Flecha de madeira com ponta uniserrilhada,com fios de 

fibra vegetal.

061-03226.02 etnográfico Flecha Guarani

Flecha com haste de taquara pontiaguda com plumárias 

marrom e branca.

061-00000_10791 zoologia Filhote de jacaré Filhote de Jacaré taxidermizado de forma artística.

061-00000_10792 zoologia Filhote de tatu Filhote de Tatu taxidermizado de forma artística.

061-03227 etnográfico Borduna achatada 

Madeira circular,lisa com uma ponta e empunhadura 

com trançado de fibra vegetal em duas cores;pingente 

com plumária verde e cinza. 

061-00000_10793 zoologia Filhote de jacaré Filhote de Jacaré taxidermizado de forma artística.



061-00000_10794 zoologia Aracuã Ave taxidermizada de forma artística.

061-00000_10795 zoologia Cabeça de Tucano

Cabeça de ave fixada à placa em madeira taxidermizada 

de forma artística.

061-00000_10796 zoologia Jacaré Jacaré taxidermizado de forma artística.

061-00000_10797 zoologia Gralha Ave taxidermizada de forma artística.

061-00000_10798 zoologia Tatu Mamífero(Tatu) taxidermizado de forma artística.

061-00000_10799 zoologia Arraia Peixe taxidermizado de forma artística.

061-00000_10800 zoologia Tatu Mamífero(tatu) taxidermizado de forma artística.

061-03251.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha com haste em taquara, ponta afilada esculpida 

em vareta de madeira. Plumária nas cores marrom claro 

e marrom escuro atadas ao corpo flecha por fio de fibra 

vegetal.

061-00000_10801 zoologia Jacaré Jacaré taxidermizado de forma artística.

061-00000_10802 zoologia Camaleão

Réptil(Camaleão) taxidermizado de forma artística em 

base de madeira.

061-00000_10803 zoologia Faisão prateado

Ave sobre base em madeira taxidermizada de forma 

artística.

061-00000_10804 zoologia Doninha Mamífero(Doninha) taxidermizada de forma artística.

061-00000_10805 zoologia Macaco prego Mamífero(Macaco) taxidermizado de forma artística.

061-00000_10806 zoologia Pássaro Ave taxidermizada de forma artística.

061-00000_10807 zoologia Araçari Ave taxidermizada de forma artística.

061-00000_10808 zoologia Pato Paturi

Ave aquática(Pato Paturi) taxidermizado de forma 

artística.

061-00000_10809 zoologia Sabiá Ave taxidermizada de forma artística.

061-00000_10810 zoologia Pássaro Ave taxidermizada de forma artística.

061-00000_10811 zoologia Pássaro Ave taxidermizada de forma artística.

061-00000_10812 zoologia Coruja

Ave de hábitos noturnos(coruja mocho) taxidermiada de 

forma artística.

061-00000_10813 zoologia Pássaro Ave taxidermizada de forma artística.

061-00000_10814 zoologia Gralha

Ave passeriforme da família Corvidae(gralha) 

taxidermizada de forma artística.



061-00000_10815 zoologia Corvo

Ave da família Corvidae(Corvo) taxidermizado de forma 

artística.

061-04000.02 etnográfico Flecha Caiwiá

Flecha com haste de bambu e ponta de material ósseo 

atados por fibra vegetal, ausência de plumária.

061-04000.03 etnográfico Flecha Caiwiá

Flecha com haste de bambu e ponta de material ósseo 

atados por fibra vegetal, ausência de plumária.

061-04014.02 etnográfico Flecha Caiwá

Flecha com haste em taquara, com ponta lanceolada de 

parte óssea arqueada.

061-04014.03 etnográfico Flecha Caiwá Flecha com haste em taquara e ausência de ponta.

061-00000_10816 zoologia Gralha

Ave passeriforme da família Corvidae(gralha) 

taxidermizada de forma artística. 

061-00000_10817 zoologia Filhote de Pavão

Filhote de Ave de grande porte(pavão), com origem na 

Índia, onde já foi considerado um animal sagrado.

061-04016.02 etnográfico Flecha Caiwá

Flecha em taquara, com ponta em madeira lanceolada, 

plumária preta em uma das extrermidades.

061-00000_10818 zoologia Aracuã

Ave galliforme da família CracIdae(Aracuã) 

taxidermizada de forma artística.

061-04016.03 etnográfico Flecha Caiwá

Flecha em taquara, com ponta pontiaguda ,envolto por 

fibra vegetais e plumárias nas cores marrom, branco, 

azul e vermelho.

061-04107 etnográfico Flauta Bororo 

Haste em bambú com orifício central,envolto por fios de 

algodão preto e fibra vegetal e espinho de ouriço. 

061-00000_10819 zoologia Coruja Carijó

Ave (Coruja) pertencente à família Strigidae e à ordem 

Strigiformes, de hábitos noturnos, taxidermizada de 

forma artística.

061-00000_10820 zoologia Quero-quero

Ave Quero-quero (Vanellus chilensis) da família das 

Charadriidae taxidermizada de forma artística. 



061-00000_10821 zoologia Alma de gato

Ave cuculiforme da família Cuculidae(Alma de Gato) 

taxidermizada de forma artística.

061-05769.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira, com ponta uniserrilhada, 

plumária marrom atada com fibra vegetal.

061-00000_10822 zoologia Cacatua

Nome científico: Cacatua galerita, do reino: Animalia 

Classe: Aves Ordem: Psitaciformes Família: Psittacidae 

Origem Ave com origem na floresta da Austrália. Ave 

(Cacatua) taxidermizada de forma artística.

061-05769.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira, com ponta serrilhada 

unilateral e ausência de plumária.

061-00000_10823 zoologia Juruva-uva

Ave Coraciiforme da família Momotidae, taxidermizada 

de forma artística.

061-05770.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em taquara, com ponta uniserrilhada. 

Uma das extremidades envolto por fibra vegetal e 

ausência de plumárias.

061-05770.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em taquara, com ponta uniserrilhada. 

Uma das extremidades envolto por fibra vegetal e 

ausência de plumárias.

061-05771.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha em madeira pontiaguda com plumária branca 

atada em ambas as extremidades.

061-05772.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha de madeira com ponta triangular, pontiaguda, 

amarrada por fio de fibra vegetal e plumárias na cor 

branca.

061-05772.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha de madeira com ponta triangular, pontiaguda, 

amarrada por fio de fibra vegetal e plumárias na cor 

branca.

061-00000_10824 zoologia Mico leão dourado

O mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia) é um 

primata encontrado originariamente na Mata Atlântica, 

no sudeste brasileiro. Encontra-se em perigo de 

extinção.Animal taxidermizado artísticamente. 



061-00000_10825 zoologia Estrela do mar

Asteroidea (do grego aster, estrela + eidos, forma + ea, 

caracterizado por) é uma classe de equinodermos 

conhecidos por estrelas-do-mar ou asteróides. Têm 

simetria radiada.Como todos os caladificanicos, as 

estrelas–do–mar são animais marinhos.Estrela do Mar 

taxidermizada de forma artística.

061-00000_10826 zoologia Xexéu

O Xexéu é um passeriforme da família Icteridae. Ave 

sobre galho fixado à base em madeira taxidermizada de 

forma artística.

061-00000_10827 zoologia Sabiá do campo

O sabiá-do-campo é uma ave passeriforme da família 

Mimidae.Ave sobre galho fixado à base em madeira 

taxidermizada de forma artística.

061-00000_10828 zoologia Gralha do Campo

Ave passeriforme da família Corvidae(gralha) 

taxidermizada de forma artística sobre galho fixado à 

base em madeira .

061-05773.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira, ponta lanceolada atada 

por fio de fibra vegetal, ponta com partes pintada de 

vermelho. Plumárias nas cores marrom e amarelo 

atadas por fio de fibra vegetal.

061-00000_10829 zoologia Juruva

Ave Coraciiforme da família Momotidae, taxidermizada 

de forma artística sobre galho fixado à base em madeira 

. 

061-00000_10830 zoologia Sabiá Una

O sabiá-una é uma ave passeriforme da família 

Turdidae. É conhecido também como sabiá-preta e sabiá-

da-mata.Ave sobre galho fixado à base em madeira 

taxidermizada de forma artística.

061-05773.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira, ponta lanceolada atada 

por fio de fibra vegetal, ponta com partes pintada de 

vermelho. Plumárias nas cores marrom e amarelo 

atadas por fio de fibra vegetal.



061-00000_10831 zoologia Faisão coleira

FAISÃO COLEIRA. Nome Científico: Phasianus colchicus 

torquatus. Categoria: Aves Ornamentais.Ave fixada à 

base em madeira taxidermizada de forma artística. 

061-00000_10832 zoologia Coruja mocho

É uma espécie de ave estrigiforme pertencente à família 

Strigidae. Também é conhecido pelos nomes de mocho-

orelhudo ou jucurutu. Ave sobre galho fixado à base em 

madeira taxidermizada de forma artística.

061-05774.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha de madeira com ponta triangular amarrada por 

fio de fibra vegetal e plumárias rajadas.

061-00000_10833 zoologia Tucano

Ave da família Ramphastidae (Ramphastos toco)que 

vivem nas florestas da América Central e América do 

Sul. Ave taxidermizada de forma artística sobre galho.

061-05774.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha de madeira com ponta triangular amarrada por 

fio de fibra vegetal e plumárias rajadas. Ausência de 

ponta.

061-00000_10834 zoologia Faisão coleira

FAISÃO COLEIRA. Nome Científico: Phasianus colchicus 

torquatus. Categoria: Aves Ornamentais.Ave fixada à 

base em madeira taxidermizada de forma artística.

061-05775.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha de madeira com ponta uniserrilhada, plumárias 

na cor marrom atadas por fios de fibra vegetal.

061-05775.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha de madeira com ponta uniserrilhada, plumárias 

na cor marrom atada por fio de fibra vegetal.

061-00000_10835 zoologia Pavão

Ave do géneros Pavo e Afropavo da família dos faisões 

(Phasianidae). Os pavões preferem alimentar-se de 

insetos e outros pequenos invertebrados, mas também 

comem sementes, folhas e pétalas. Ave taxidermizada 

de forma artística sobre base em madeira . 



061-00000_10836 zoologia Faisão dourado

Ave de nome Popular: FAISÃO DOURADO. Nome 

Científico: Chrysolophus pictus. Categoria, considerada 

uma aves Ornamental. Taxidermizada sobre base em 

madeira de forma artística. 

061-05776.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira com ponta triangular 

pintada de vermelho atada por fio de fibra vegetal, 

plumária branca e marron.

061-05776.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira com ponta triangular 

pintada de vermelho atada por fio de fibra vegetal, 

plumároa branca, pintada de azul e vermelho.

061-00000_10837 zoologia Faisão

Ave sobre base em madeira taxidermizada de forma 

artística.

061-00000_10838 zoologia Faisão coleira

AISÃO COLEIRA. Nome Científico: Phasianus colchicus 

torquatus. Categoria: Aves Ornamentais.Ave fixada à 

base em madeira taxidermizada de forma artística.

061-05777.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira com ponta 

semiserrilhada, amarrada por fio de fibra vegetal e 

plumárias na cor marrom.

061-00000_10839 zoologia Pássaro

Ave sobre base em madeira taxidermizada de forma 

artística.

061-00000_10840 zoologia Vulturina

" A pintada-vulturina (Acryllium vulturinum) é uma ave 

proveniente da África. Pertence ao mesmo grupo da 

galinha-d'angola, a família Numididae, e alimenta-se de 

ervas, folhas, brotos e insetos. Ave sobre base em 

madeira taxidermizada de forma artística." 

061-05777.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira com ponta 

semiserrilhada, amarrada por fio de fibra vegetal e 

plumárias na cor marrom.



061-00000_10841 zoologia Jacu

"Jacu - uma ave da familia dos Cracídeos, que habita a 

Mata Atlântica Ave sobre galho fixada à base em 

madeira taxidermizada de forma artística.'

061-00000_10842 zoologia Jacu

"Jacu - uma ave da familia dos Cracídeos, que habita a 

Mata Atlântica Ave sobre galho fixada à base em 

madeira taxidermizada de forma artística."

061-00000_10843 zoologia Jacutinga

A Jacutinga é um galliforme da família Cracidae, 

monotípica. É frequentemente incluída no gênero Pipile. 

Ave sobre galho fixada à base em madeira 

taxidermizada de forma artística.

061-00000_10844 zoologia Gavião

Ave gavião da família dos acipitrídeos, com ampla 

distribuição da América Central ao Norte da República da 

Argentina, encontrado em todo o Brasil. Também é 

conhecido pelos nomes de gavião-das-taperas, gavião-

tesoira, itapema, tapema e tesourão.Ave taxidermizada 

de forma artística sobre galho fixada à base em madeira 

. 

061-00000_10845 zoologia Jacutinga

A Jacutinga é um galliforme da família Cracidae, 

monotípica. É frequentemente incluída no gênero Pipile. 

Ave fixada em base de madeira taxidermizada de forma 

artística. 

061-00000_10846 zoologia Coruja Suidara

"Ave (Ordem Strigiformes) da Família Tytonidae,com 

nome popular de Coruja-da-igreja ou Suindara. De 

hábitos noturnos,taxidermizada sobre galho fixada em 

base de madeira de forma artística." 

061-00000_10847 zoologia Arara Azul

A arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) é uma ave 

da família Psittacidae, que vive nos biomas da Floresta 

Amazônica e, principalmente no Cerrado. Ave sobre 

galho fixada à base em madeira taxidermizada de forma 

artística.



061-00000_10848 zoologia Gavião tesoura

O Gavião-tesoura ou gavião-tesoira (Elanoides 

forficatus) é um gavião da família dos acipitrídeos, com 

ampla distribuição da América Central ao Norte da 

República da Argentina, encontrado em todo o 

Brasil.Ave presa à pata sobre galho fixada em base de 

madeira taxidermizada de forma artística. 

061-00000_10849 zoologia Arara vermelha

Arara-vermelha (Ara chloropterus) é uma ave 

psitaciforme, nativa das florestas do Panamá a Santa 

Catarina, Paraguai e Argentina.Ave sobre galho fixada à 

base em madeira taxidermizada de forma artística.

061-00000_10850 zoologia ouriço

"Erinaceidae é uma família de mamíferos insetívoros da 

ordem Erinaceomorpha. Tais animais possuem o dorso 

coberto por espinhos curtos e lisos, e as partes inferiores 

por pêlos. Vernacularmente são denominados de 

ouriços.Os ouriços são animais principalmente noturnos, 

que se alimentam de insetos, caracóis, lesmas e de 

vegetais. Mamífero(ouriço) taxidermizado de forma 

artística." 

061-00000_10851 zoologia Gato do mato

" Gato-do-mato é um carnívoro de médio porte, 

semelhante aos gatos-domésticos, porém mais robusto. 

A cabeça é grande e arredondada, com um focinho curto 

e poderosas mandíbulas. Os olhos são geralmente 

verdes. As patas são curtas e fortes.A pelagem é 

acastanhada e/ou acinzentada, o que permite camuflar-

se no seu ambiente. Gato do Mato taxidermizado de 

forma artística." 



061-00000_10852 zoologia Bicho preguiça

A preguiça, ou bicho-preguiça, é um mamífero da ordem 

Xenarthra (anteriormente chamada de Edentata ou 

Desdentada), pertencente à família Bradypodidae 

(preguiças com três dedos) ou Megalonychidae 

(preguiças com dois dedos).Bicho preguiça apoiado em 

galho fixado à base em madeira taxidermizada de forma 

artística. 

061-00000_10853 zoologia Raposa

Raposa é um canídeo nativo do Brasil, que habita os 

campos e cerrados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais 

e São Paulo. A raposa-do-campo é classificada às vezes 

como Lycalopex vetulus.É mais ativa à noite, mas 

também sai de sua toca durante o dia. Os animais dessa 

espécie vivem sozinhos.Animal taxidermizado de forma 

artística. 

061-00000_10854 zoologia Urubu-rei

Urubu-rei (Sarcoramphus papa) é uma ave da família 

Cathartidae. Habitante de zonas tropicais a semi-

tropicais, desde o México à República da Argentina, e 

em todo o Brasil, onde sua caça é proibida, pois é 

considerada uma ave importante na limpeza do meio 

ambiente, quando muitos animais são exterminados por 

doença, o urubu ajuda a controlar a epidemia comendo 

os animais mortos e agonizantes. Ave taxidermizada 

sobre galho fixada à base em madeira de forma artística.

061-00000_10855 zoologia Grou

O grou-coroado (Balearica pavonina) é um grou africano. 

Tal espécie possui plumagem branca e cinzenta e cabeça 

com uma crista amarela, formada por penas rígidas e 

cerdosas. Também é conhecida pelos nomes de ganga e 

grou-real. Ave fixada em base de madeira taxidermizada 

de forma artística. 



061-00000_10856 zoologia Onça parda

A suçuarana também conhecida como puma (Puma 

concolor, anteriormente Felis concolor) onça-parda, onça-

Vermelha, cougar, jaguaruna, leão-baio, leão-da-

montanha, dependendo da região, é um mamífero da 

família Felidae nativo das Américas.Animal 

taxidermizado sobre galho fixada à base em madeira de 

forma artística. 

061-00000_10857 zoologia Lobo Guará

O lobo-guará (do tupi agoa'rá, "pêlo de penugem",de 

nome científico: Chrysocyon brachyurus) é o maior 

canídeo nativo da América do Sul. É considerado uma 

espécie ameaçada. Animal fixado sobre base em 

madeira taxidermizado de forma artística. 

061-00000_10858 zoologia Cigarra em solução aquosa

Inseto homóptero, da família dos cicadídeos, que reúne 

os maiores representantes da ordem.Cigarra em solução 

aquosa. 

061-00000_10862 zoologia Aranha em solução aquosa Aranha em solução aquosa.

061-05815.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira, ponta lanceolada atada 

por fios de fibra vegetal e plumárias marrom.

061-05815.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira, ponta triangular atada 

por fio de fibra vegetal e plumária branca e marrom.

061-05818.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira, ponta triangular, 

amarrada por fio de fibra vegetal e plumárias na cor 

branca.

061-05818.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste em madeira, ponta triangular, 

amarrada por fio de fibra vegetal e plumárias na cor 

branca.

061-05822.02 etnográfico Flecha Caiwiá

Flecha com haste em taquara, ponta com material ósseo 

atada por fio de fibra vegetal. Plumária ausente.



061-05822.03 etnográfico Flecha Caiwiá

Flecha com haste em taquara, ponta com material ósseo 

atada por fio de fibra vegetal. Plumária ausente.

061-00000_10865 zoologia Ovo de sucuri Ovo de sucuri em solução aquosa.

061-00000_10866 zoologia escorpião

Escorpião é um animal invertebrado artrópode (com 

patas formadas por vários segmentos) que pertence à 

ordem Scorpiones estando enquadrado na classe dos 

aracnídeos . São animais geralmente discretos e 

noturnos, escondendo-se durante o dia sob troncos e 

cascas de árvores. Animal em solução aquosa.

061-00000_10867 zoologia Besouro gigante

Os besouros são insetos pertencentes à ordem dos 

coleópteros.Quando encostam na pele humana só causa 

uma leve ardência. Besouro Gigante Nome científico: 

Titanus gigantus. Não só é o maior besouro como 

também é o maior inseto do mundo. Além ser o maior 

inseto em peso, também é o maior invertebrado voador. 

Vive na Floresta Amazônica, se alimenta de material 

orgânico em decomposição na floresta. Besouro gigante 

em solução aquosa. 

061-05823.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, trançado geométrico nas 

cores natural e tingido, ponta em madeira com pequena 

ponta em parte óseea atada por fio de algodão com 

resina. Na outra extremidade fios de algodão na cor 

natural e uma pena nas cores verde, vermelho e 

amarelo.

061-00000_10869 zoologia Pele de onça pintada Pele de onça pintada.

061-00000_10871 zoologia Sucuri filhote

A sucuri é uma cobra sul-americana da família Boidae, 

pertencente ao género Eunectes. Tem a fama de ser 

uma cobra enorme e perigosa. Cobra Sucuri filhote em 

solução aquosa.



061-00000_10872 zoologia Cobra d'água

Cobra-d'água é a designação comum a diversas espécies 

de serpentes aquáticas, da família Colubridae. Cobra 

d'água em solução aquosa.

061-00000_10873 zoologia Besouro

Os besouros são insetos pertencentes à ordem dos 

coleópteros.Na pele humana só causa uma leve 

ardência. Besouro Gigante Nome científico: Titanus 

gigantus. Não só é o maior besouro como também é o 

maior inseto do mundo. Besouro gigante em solução 

aquosa. 

061-00000_10876 zoologia Escorpião

Escorpião é um animal invertebrado artrópode (com 

patas formadas por vários segmentos) que pertence à 

ordem Scorpiones estando enquadrado na classe dos 

aracnídeos .São animais geralmente discretos e 

noturnos, escondendo-se durante o dia sob troncos e 

cascas de árvores.Escorpião em solução aquosa.

061-00000_10877 zoologia Esqueleto de rato

Rato (ou murídeo) é o nome geral dos mamíferos 

roedores da família Muridae. São animais de hábitos 

furtivos e geralmente noturnos. Esqueleto de Rato em 

solução aquosa. 

061-00000_10879 zoologia Pele de onça

É um grande felino, do gênero Panthera, e é a única 

espécie Panthera encontrado nas Américas. Mamífero 

da ordem dos carnívoros, membro da família dos 

felídeos, Pele de Onça Pintada.

061-00000_10880 zoologia Ovo de cobra Ovo de Cobra em solução aquosa.

061-00000_10881 zoologia Pele de animal Pele de animal.

061-00000_10882 zoologia Jequiranabóia

jequiranabóia (do tupi-guarani: iakirána = "cigarra" e 

mbóia = "cobra"), é um inseto homóptero, como as 

cigarras, sendo conhecida também por cobra-voadora: 

sua cabeça tem aspecto que lembra a cabeça de um 

réptil (cobra ou jacaré), com falsos dentes. Jequiranabóia 

em solução aquosa.



061-00000_10884 zoologia Pele de raposa

Raposa é um canídeo nativo do Brasil, que habita os 

campos e cerrados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais 

e São Paulo. A raposa-do-campo é classificada às vezes 

como Lycalopex vetulus.É mais ativa à noite, mas 

também sai de sua toca durante o dia. Os animais dessa 

espécie vivem sozinhos. Pele de Raposa.

061-00000_10886 zoologia cobra Cobra em solução aquosa. 

061-00000_10887 zoologia Cabeça de Gnu

O gnu é um grande mamífero ungulado do gênero 

Connochaetes, que inclui duas espécies, ambas nativas 

do continente africano. Eles ertencem à família dos 

bovídeos (Bovidae), que inclui bovinos, caprinos, 

bubalinos, antílopes e outros mamíferos ungulados. 

Cabeça do animal taxidermizada de forma artística.

061-00000_10889 zoologia Feto de cabrito

"Cabrito é um mamífero herbívoro ruminante cavicórneo 

que pertence à família dos bovídeos, subfamília dos 

caprinos. Feto de Cabrito em solução aquosa." 

061-00000_10892 zoologia Cobra Jararaca

Jararaca é o nome comum dos répteis escamados (do 

latim: Squamata) pertencentes ao gênero Bothrops da 

família Viperidae. São serpentes peçonhentas, 

encontradas nas Américas Central e do Sul. Cobra 

Jararaca do brejo em solução aquosa. 

061-00000_10893 zoologia Leoa Cabeça de Leoa taxidermizada de forma artística. 

061-00000_10895 zoologia Aranha

A tarântula ou caranguejeira é uma aranha da família 

Theraphosidae que se caracteriza por ter patas longas 

com duas garras na ponta, e corpo revestido de pêlos. 

Aranha Caranguejeira em solução aquosa. 



061-00000_10896 zoologia Antílope

Antílope é a designação comum para um grupo variado 

de mamíferos bovídeos, O grupo engloba espécies de 

diferentes sub-famílias.Cabeça de Antílope 

taxidermizada de forma artística. 

061-00000_10897 zoologia Cobra dorme-dorme

"Da família Colubridae, Siphlophis pulcher. Cobra dorme-

dorme, muito difícil de ser encontrada, se esconde em 

grandes bromélias para se alimentar de pequenos 

répteis, seus hábitos são noturnos e sua reprodução é 

ovípara. Não é venenosa e pode ser confundida com a 

cobra coral devido a sua coloração semelhante. Cobra 

Dorme-Dorme em solução aquosa." 

061-00000_10898 zoologia Antílope

Antílope é a designação comum para um grupo variado 

de mamíferos bovídeos, O grupo engloba espécies de 

diferentes sub-famílias. Cabeça de Antílope 

taxidermizada de forma artística. 

061-00000_10899 zoologia Antílope

Antílope é a designação comum para um grupo variado 

de mamíferos bovídeos, O grupo engloba espécies de 

diferentes sub-famílias.Cabeça de Antílope 

taxidermizada de forma artística. 

061-00000_10901 zoologia Barata gigante

"O termo Barata-do-mato é a designação comum a 

muitas espécies de insetos ortópteros, da família dos 

blatídeos, que vivem no ambiente natural, em nítida 

contraposição às baratas de hábitos domésticos. 

Também são chamados de araué e barata-silvestre. 

Barata gigante em solução aquosa." 

061-00000_10903 zoologia Cabeça de zebra

As zebras são mamíferos, membros da família dos 

equídeos, nativos da África central e do sul. Cabeça de 

Zebra taxidermizada de forma artística. 



061-00000_10904 zoologia Cobra coral

As corais (Micrurus, Erythrolamprus, Oxyrhopus e 

Anilius) são serpentes de pequeno porte, facilmente 

reconhecidas por seu colorido vivo. Há corais 

peçonhentas (Micrurus) e não-peçonhentas 

(Erythrolamprus, Oxyrhopus e Anilius), mas édifícil a 

distinção. Cobra Coral em solução aquosa. 

061-00000_10906 zoologia cobra Cobra em solução aquosa. 

061-07551.02 etnográfico Flecha (Gavião ou Cinta Larga)

Flecha de taquara pontiaguda, plumária nas cores 

amarela e azul atadas por fio de algodão.

061-00000_10907 zoologia Cabeça de Guinu

O gnu é um grande mamífero ungulado do gênero 

Connochaetes, que inclui duas espécies, ambas nativas 

do continente africano. Eles ertencem à família dos 

bovídeos (Bovidae), que inclui bovinos, caprinos, 

bubalinos, antílopes e outros mamíferos ungulados. 

Cabeça taxidermizada de forma artística.

061-00000_10908 zoologia cobra Cobra em solução aquosa. 

061-00000_10909 zoologia Cobra Cobra em solução aquosa. 

061-00000_10911 zoologia Feto de porco

Porco é a denominação vulgar dada às diferentes 

espécies de mamíferos bunodontes, artiodáctilos, não 

ruminantes a que pertence o porco doméstico. Feto de 

Porco com anomalia em solução aquosa.

061-00000_10912 zoologia Cobra Cobra em solução aquosa. 

061-00000_10914 zoologia Cobra Cobra em solução aquosa. 

061-00000_10915 zoologia Lagosta

Lagosta é o nome genérico dado aos crustáceos 

decápodes marinhos da subordem Palinura, 

caracterizados por terem as antenas do segundo par 

muito longas e os urópodes em forma de leque. Lagosta 

em solução aquosa. 

061-01692 zoologia Chifre

Chifre de Veado em material seco num suporte de 

madeira para parede.



061-00000_15749 zoologia Gurundi

O azulão (Cyanocompsa brissonii) é uma ave 

passeriforme da família Fringillidae. Também é 

conhecida pelos nomes de azulão-bicudo, azulão-do-

nordeste, azulão-do-sul, azulão-verdadeiro, guarundi-

azul, gurandi-azul, gurundi-azul e tiatã. Passáro 

taxidermizado com penas pretas e vermelhas em 

suporte de madeira. 

061-00000_15750 zoologia Aracuã

"O aracuã é uma ave galliforme da família CracIdae. 

Pássaro taxidermizado em suporte de madeira." 

061-00000_15751 zoologia Jacu do Amazonas

O jacu(Penelope jacquacu) é uma espécie de ave da 

família Cracidae.Os seus habitats naturais são: florestas 

subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude. 

Passáro taxidermizado de penas marrom, em suporte de 

madeira.

061-00000_15917 zoologia Pele de jaguatirica.

É um felino cujo nome científico é Leopardus pardalis ou 

Felis pardalis, originariamente encontrado na Mata 

Atlântica e outras matas brasileiras. Pele de Jaguatirica. 

061-00000_16058 zoologia Currupião

O corrupião é um Passeriforme da família Icteridae. 

Também conhecido como concriz, joão-pinto e 

sofrê.Passáro taxidermizado sobre base em madeira . 

061-00000_16076 zoologia Tié

"Tié é uma ave passeriforme da família Thraupidae. 

Passáro taxidermizado com penas marrom e marrom 

claro em suporte de madeira." 

061-07566 etnográfico Flecha 

Haste em taquara com ponta em madeira lanceolada, 

utilizada para caçar, atada por fios de fibra vegetal, na 

outra extremidade plumária nas cores branco e marrom 

atadas por fio de algodão claro. 



061-07567 etnográfico Flecha

Haste em taquara com ponta em madeira rombuda, 

utilizada para tontear pássaros, atada por fios de fibra 

vegetal, na outra extremidade plumária nas cores 

branco e marrom atadas por fiode algodão claro. 

061-07573.02 etnográfico Flecha Txucarramãe

Flecha com haste em taquara, com ponta em material 

ósseo e plumária nas cores verde , azul, vermelha e 

preto.

061-07573.03 etnográfico Flecha Txucarramãe

Flecha com haste em taquara, com ponta em material 

ósseo e plumária nas cores verde , azul, vermelha e 

preto.

061-00000_20045 uso doméstico Garfo Garfo em metal com cabo com terminação arredondada.

061-07585 etnográfico Canoa em miniatura Karajá 

Canoa em miniatura de madeira, com desenhos 

geométricos em jenipapo na parte externa da peça. 

061-00000_20046 uso doméstico Garfo Garfo em metal com cabo com terminação afilada. 

061-00000_20047 uso doméstico Garfo Garfo em metal com cabo com terminação afilada. 

061-00000_20048 uso doméstico Garfo Garfo em metal com cabo com terminação afilada. 

061-00000_20049 uso doméstico Garfo Garfo em metal com cabo com terminação afilada. 

061-00000_20050 etnográfico Cerâmica Terena

Escultura em cerâmica vermelha, formato de aniaml, 

quatro patas, calda, pintura branca de riscos e duas 

iniciais: "AC" na parte superior, quatro círculos na base 

da cabeça. Orifício na parte inferior central.

061-08835.02 etnográfico Flecha Cariri

Flecha com haste em madeira, ponta retangular 

esculpida, extremidade proximal com plumarias nas 

cores branca e marrom.



061-08835.03 etnográfico Flecha Cariri

Flecha com haste em madeira, ponta retangular 

esculpida, extremidade proximal com plumarias nas 

cores branca e marrom.

061-

00000_16637.02 uso doméstico Pires

Pires de porcelana pintado de prateado e ao centro de 

dourado, borda com ondulações. 

061-09521 etnográfico Saiote Urubu Kaapor

Saiote com sementes brancas e pretas e 12 adornos com 

plumárias nas cores vermelhas e amarelas. 

061-00000_20051 mineralogia Rocha

Fragmentos de rocha de coloração cinza e marcações 

em marrom. 

061-00000_20052 mineralogia Rocha

Fragmentos de rocha de coloração cinza claro e 

marcações em marrom. 

061-00000_20053 mineralogia Rocha

Fragmentos de rocha de coloração marrom 

avermelhado em um dos lados. 

061-00000_20054 mineralogia Rocha

Fragmentos de rocha lítico polido sem sinais de uso no 

gume e com retirada de material no sentido vertical 

próximo ao entalhe para amarração do cabo. 

061-00000_20055 mineralogia Rocha

Fragmentos de rocha de coloração marrom com 

marcações em branco. 

061-00000_20056 mineralogia Rocha Fragmentos de rocha . 

061-09525 etnográfico Perfurador 

Utensílio destinado a abrir furos nos lóbulos das orelhas. 

Consiste em um bastonete de madeira com ponta 

afilada, provido de ornato plumária nas cores preto e 

laranja e fio de algodão na cor preta. 

061-09526 etnográfico Coifa (Lori Lori) 

Suporte em touca tecida em filé com cordéis em vibra 

vegetal. Plumária nas cores branco e preta cinzento, 

penas de Gavião. 

061-00000_20057 etnográfico Colar

Colar de fio de naylon com uma semente de pau-brasil e 

contas de caramujo intercalados por roletes de bambú 

na tonalidade marrom.



061-00000_20058 etnográfico Colar

Colar com fio de palha trançado, pingente de material 

ósseo e plumária na cor marrom rajado, atado ao colar 

por pedaço de couro e fio de algodão ambos na 

tonalidade marrom.

061-01224.02 uso doméstico Pires

Prato de louça, exclusivamente destinado a suportar 

uma xícara de chá cujo lugar está marcado ao centro por 

um ressalto. Aba na tonalidade amarela; Peça 

monocromada: amarelo sobre branco. 

061-01225.02 uso doméstico Pires

Pires branco, com borda em amarelo, desenhos em alto 

relevo e elementos fitomorfos. 

061-09507 etnográfico Colar

Colar com vários tipos de sementes e dois pingentes de 

material ósseo serrilhado. 

061-01487.02 uso doméstico Pires

Pires branco, com filete na borda em azul com dois 

emblemas com guirlanda encimada por elemento floral 

e pingentes nas laterais. 

061-01518.02 uso doméstico Pires Pires: 2x10 

Pires branco, com borda na tonalidade azul com filete 

em preto, arranjo fitomorfo em uma das laterais. 

061-09529 etnográfico Saiote Kanela 

Fita frontal de palha trançada com desenhos 

geométricos pintados de preto, com franja de pralha 

solta e sementes vermelha e preta. 

061-01521.02 uso doméstico Pires

Pires em branco, ao centro pintado em azul claro, orlado 

por dois filetes dourado pintado com elementos 

fitomorfos e florais. 

061-09530 etnográfico Coroa vertical Wajãpi 

Coroa circular fechada, com penas ornamentais nas 

cores preta, branca e rosa com roxo inseridas em suporte 

- de ripa de madeira com fio de algodão costurado. 

"Coroa vertical emplumada, destacando-se as penas 

negras de tucano. Adorno masculino, até recentemente 

confeccionado para comércio externo" (Sônia Dorta). 



061-01522.02 uso doméstico Pires

Pires branco, com borda azul com filete na tonalidade 

preto e desenhos fitomorfos. 

061-03248.02 uso doméstico Leiteira

Conjunto em metal de 5 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por cafeteira, 

leiteira, chaleira, manteigueira e açucareiro. 

Leiteira,recipiente em que se usa para servir o 

leite.Proveniente de tampa fixa e alça 

(quebrada)lateral.Base circular e bojo jateado. 

061-03248.03 uso doméstico Chaleira

Conjunto em metal de 5 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por cafeteira, 

leiteira, chaleira, manteigueira e açucareiro. 

Chaleira:recipiente onde se conserva e serve o 

chá.Proveniente de tampa fixa e alça lateral.Base 

circular e bojo jateado. 

061-03248.04 uso doméstico Mantegueira

Conjunto em metal de 5 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por cafeteira, 

leiteira, chaleira, manteigueira e açucareiro. 

Mantegueira:recipiente onde se guarda e serve a 

manteiga.Proveniente de tampa.Base circular e bojo 

jateado. 

061-03248.05 uso doméstico Açucareiro

Conjunto em metal de 5 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por cafeteira, 

leiteira, chaleira, manteigueira e 

açucareiro.Açucareiro:recipiente onde se guarda e serve 

o açucar.Base circular ,proveniente de tampa fixa e duas 

alças laterais.Base plana e bojo jateado. 

061-09542 etnográfico Máscara Tukano 

Máscara de uma veste inteiriça em formato cone de 

entrecasca de árvore com desenhos geométricos 

pintados de amarelo e preto, seguindo em sua boca, 

costurado, fios de fibra vegetal solto. 



061-09546 etnográfico Cesto Baniwa 

Cesto de fibra vegetal trançada tingida de marrom e 

preto. "Cesto paneiriformes de arumã, conhecidos pelo 

termo urutu, apresentando grafismos bicolores e 

tricolores machertados e tamanhos diferenciados, 

segundo variedades manufaturadas especialmente para 

a venda. Para uso próprio, no complexo da mandioca, 

são feitos somente com talas na cor natural e em 

formatos grandes" (Sônia Dorta). 

061-04096.02 uso doméstico Conjunto de café - Bule

"Conjunto em metal de 4 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por bule, 

leiteira, açucareiro e bandeja. Bule com asa e bico, 

tampa fixada à peça. " 

061-04096.03 uso doméstico Conjunto de café - Açucareiro

"Conjunto em metal de 4 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por bule, 

leiteira, açucareiro e bandeja. Açucareiro formato 

circular com tampa. " 

061-04096.04 uso doméstico Conjunto de café - Leiteira

"Conjunto em metal de 4 recipientes usados para o 

transporte e consumo de café, composto por bule, 

leiteira, açucareiro e bandeja. Leiteira formato bojuda 

com bico e alça vazada em vertical." 

061-05203.02 uso doméstico Pires

Pires, prato de louça branco, na borda com filete azul e 

dourado.Faz conjunto com uma chávena.

061-05204.02 uso doméstico Pires

Pires, prato de louça branco, na borda com filete azul e 

dourado.Faz conjunto com chávena.

061-11078.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara com ponta de madeira 

espeque e plumárias marrom e branca, atadas por fios 

de algodão em uma das extremidades.



061-05313.02 uso doméstico Prato

Recipiente em cerâmica vermelha usado para o 

transporte e consumo de liquidos. Prato, destinado a 

conter a bilha, circular, com desenhos fitimorfos ao 

centro e borda ondulada e extrovertida. 

061-05313.03 uso doméstico Copo

Recipiente em cerâmica vermelha usado para o 

transporte e consumo de liquidos. Copo, destinado a 

conter líquidos, de forma bojuda, com desenhos 

fitomorfos, e borda e base lisa. 

061-11079.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, com ponta espeque e 

plumárias na cor marrom.

061-11079.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, com ponta espeque e 

plumárias na cor marrom.

061-11080.02 etnográfico Flecha

Flecha de taquara com ponta com parte óssea, 

amarradas por fibra vegetal, plumária na cor branca, 

atadas por fio de fibra vegetal em ambas as 

extremidades.

061-11080.03 etnográfico Flecha

Flecha de taquara com ponta com parte óssea, 

amarrada por fibra vegetal, plumária na cor branca, 

atadas por fio de fibra vegetal em ambas as 

extremidades.

061-11081.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

em metal, plumária branca e marron atada por fio de 

algodão.

061-11082.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

em madeira fixada à haste por envoltório de fio de 

algodão, plumária rosa e marrom.

061-07959.02 uso doméstico Pires

Pires na cor branca com filete em dourado e verde, ao 

centro inscrição: "Casa do café de Santos".

061-07960.02 uso doméstico Pires

Pires branco orlado por filete vermelho e com as 

inscrições "POLICIA CIVIL DERIN S.S.P".



061-11086 etnográfico Cesto-cargueiro Xavante 

Cesto bornaliforme trançado em fibra vegetal, com 

tampa, uma alça em cordel de fibra vegetal entrelaçado 

na parte superior da tampa. 

061-00906.02 objeto de culto Estola de 2 pontas

Faixa em tecido na cor bege, estofamento com 

desenhos fitomorfos, bordado fitomorfo nas cores 

dourado, roxo, vermelho, rosa, orla em tecido costurado 

com costura; extremidades trapezoidal, com cruz ao 

centro e motivos fitomorfos bordados nas cores verde. 

061-00906.03 objeto de culto Casula Sacerdotal 

Veste própria do Sacerdote durante as ações sagradas, 

usada sobre a Alva e a estola; frente recortada, costas e 

frente arredondadas nos cantos inferiores; Corpo em 

tecido bege, estofamento com bordado dourado de 

motivos fitomorfos e bordados florais nas costas.

061-00906.04 objeto de culto Corporal 

Tecido com desenhos fitomorfos e cruz em dourado com 

forro na cor roxa. 

061-00000_20059 audiovisual Rolo de filme

1 rolo de filme cinematográfico em caixa de plástico azul 

e amarelo.

061-00000_20060 audiovisual Rolo de filme

1 rolo de filme cinematográfico em caixa de plástico azul 

e amarelo. 

061-00000_20061 audiovisual Rolo de filme

1 rolo de filme cinematográfico em caixa de plástico azul 

e amarelo.

061-00000_20062 maquinário e utensílios Prensa odontológica

Objeto em metal retangular;Caixa central com pinos e 

numerações;Em um dos lados alavanca;Utilizada para 

serviço odontológico.

061-00000_20063 maquinário e utensílios Prensa odontológica

Objeto com base retangular, em madeira;Na parte 

superior possue 56 pinos e uma barra de metal com 

vários orifícios.Usado em serviço odontológico. 



061-11108 etnográfico Leque de occipício 

Adorno de cabeça que, devido à ligadura flexível a à 

superposição parcial das penas, abre-se e fecha como 

um leque. Disco de bambú. Plumária central na cor 

marrom escuro sobreposta por plumária branca, 

continuada por plumária cinza e na ponta plumária 

amarela e vermelha. 

061-00000_20064 documento sonoro Disco LP,Salgueiro e canção da feiticeira.Sem capa.

061-00000_20065 documento sonoro disco LP,São Paulo de 32. 

061-00000_20065 documento sonoro disco

061-00000_20066 documento sonoro dico LP,1º FESTUPÃ. 

061-

00000_20067.01 uso doméstico Chávena

Recipiente em porcelana, de forma semi-esférica, com 

base em pé circular, bojo com decoração do Galo de 

Barcelos ladeado por ramos em um dos lados e do outro 

lado emblea da "Tupã-Auto", borda com filete em azul. 

Provido de uma alça lateral em posição vertical. 

061-

00000_20067.02 uso doméstico Pires

Pires em branco, com filete em azul na borda e com 

emblema da "Tupã-Auto" em uma das laterais. 

061-00000_20068 documento sonoro Disco

Coletânea de discos.Caixa em papelão com duas araras 

na frente,com a inscrição"VIII - Campeonato mundial de 

pássaros" com 3 LPs.

061-00000_20069 documento sonoro Disco LP,Carnaval Tropical 85-Tupã- Com capa. 

061-00000_20070 documento sonoro Disco LP,Carnaval Tropical 85-Tupã- Com capa 

061-

00000_16609.02 uso doméstico Chávena

Chávena branca, formato semicircular, borda em 

dourado, bojo com emblema da Polícia Civil, alça vazada 

em vertical. 

061-00000_20071 documento sonoro Disco

LP,Drumond de Aguiar;Antologia da imagem e do som e 

vocação da idependência do Brasil. 

061-00000_20072 uso doméstico Enfeite em miniatura

Cesta em porcelana com motivos florais e fitomorfos em 

auto relevo, nas cores azul e verde, com rosa branca. 

061-00000_20073 uso doméstico Toalha

Toalha em tecido branco com as extremidades em 

crochê. 



061-00000_20074 objeto de culto Cálice

Peça em metal dourado em forma de taça, com cruz em 

metal prateado e detalhe em madeira no meio da peça. 

061-00000_20075 objeto de culto Patena Prato em metal dourado. 

061-00000_20076 objeto de culto Candelabro

Peça em metal escuro, com base circular e apoio circular 

para vela. 

061-00000_20077 objeto de culto Ostensório Ostensório dourado com fundo vermelho na rosácea. 

061-00000_20078 objeto de culto Porta Missal

Peça em madeira que pertenceu a 1ª capela de Tupã, 

utilizada para apoiar o missal. 

061-00000_20079 uso doméstico Suporte de metal - Mariquinha

Suporte em metal de três hastes em ferro com base 

triangular para apoiar coador de café. 

061-00000_20080 histórico Estojo de seringa

Estojo em plástico branco com aparelho para aplicação 

de insulina. 

061-11164 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?) 

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

rajada marom claro e escuro, atada por fio de algodão. 

061-11166 etnográfico Flecha (Xavante, Bororo ou Karaja ?) 

Flecha com haste em taquara, ponta afilada e esculpida 

na haste, extremidade proximal com plumária nas cores 

rajada branca e preta e preta atada por fios de algodão. 

061-00000_20081 fotografia Cromo, P&B

Cromo P&B; Fachada de edificação com inscrição" 

ZYH5".Fachada da rádio Clube de Tupã quando era na 

av.Tamoios 

061-00000_20082 fotografia Cromo P&B

Cromo em preto e branco,ao centro grupo de homens 

com instrumentos musicais num palco de 

madeira,diante de público."Auditório da rádio Clube de 

Tupã onde era apresentado um programa de calouros". 

061-00000_20083 fotografia Cromo P&B

Cromo em preto e branco,ao centro,duas edificações 

diante de árvore. 

061-00000_20084 fotografia Cromo P&B

Cromo em preto e branco.Ao centro homem diante de 

duas edificações. 



061-00000_20085 fotografia Cromo P&B

061-00000_20086 fotografia Cromo P&B

Cromo preto e branco;Grupo de pessoas diante de 

edificação.À esquerda,cerca de balaústre."Radio clube 

de Tupã-transmissor". 

061-00000_20087 fotografia Cromo P&B

Cromo preto e branco,edificação com dois pavimentos e 

com inscrição "ZYH5".À direita,em preimeiro 

plano,homem de bicicleta.

061-00000_20088 fotografia Cromo P&B

Cromo preto e branco ,conjunto de cadeiras perfiladas 

diante de palco de madeira."Auditório da Rádio Clube de 

Tupã". 

061-00000_20089 fotografia Cromo P&B

Cromo preto e branco imagem de palco;Ao 

centro,acima,inscrição "ZYH5".Rádio Clube de Tupã. 

061-00000_20090 fotografia Cromo P&B

Cromo em preto e branco homem de terno escuro diante 

de microfone.Ao fundo painel com inscrição"ZYH5 10º 

aniversário".Rádio clube de Tupã. 

061-00000_20091 fotografia Cromo P&B

Cromo em preto e branco imagem de tres homens sobre 

construção."Futura edificação para a Rádio ZYH5". 

061-00000_20092 fotografia Cromo P&B

Cromo em preto e branco imagem de quatro homens 

sobre construção de edificação com dois pavimentos.À 

esquerda automóvel."Construção da futura Rádio Clube 

de Tupã". 

061-00000_20093 fotografia Cromo P&B

Fotografia preto e branco imagem de palco;Ao 

centro,acima,inscrição "ZYH5".Rádio Clube de Tupã. 

061-00000_20094 fotografia Cromo P&B

Fotografia preto e branco,grupo de homens 

perfilados.Ao centro,homem de terno claro(Luis de 

Souza Leão). 

061-00000_20095 histórico Teodolito

Aparelho em metal,composto por bússola,luneta um 

fardo de arames amarrados que era usado para 

medição. 



061-00000_20096 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, em forma triangular,nas cores 

branco e azul, com símbolo da "Mercedes Benz". 

061-11660.02 etnográfico Flecha Caiwa

Flecha em taquara,com ponta de parte óssea e plumária 

amarela, rosa e branca amarrados por fio de fibra.

061-13911.02 etnográfico Flecha Caiuás

Flecha em haste de taquara, com ponta de madeira 

lanceolada, plumária marrom, atada por fios de 

algodão.

061-16768.02 etnográfico Flecha Karajá

Flecha de haste em taquara, com ponta lanceolada, 

amarrada por fibra vegetal. Plumária nas cores azul, 

marrom vermelho e amarelo atadas por fios de algodão.

061-16768.03 etnográfico Flecha Karajá

Flecha de haste em taquara, com ponta lanceolada, 

amarrada por fibra vegetal. Plumária nas cores azul, 

marrom, vermelho e amarelo atadas por fios de 

algodão.

061-16770.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha com haste em taquara com ponta de madeira 

triangular, atada por fios de fibra. Plumária nas cores 

azul, amarelo e marrom, atadas em uma das 

extremidades.

061-16771.02 etnográfico Flecha Karajá

Flecha com haste em taquara com ponta de parte óssea 

atado por fio de fibra vegetal e plumária rosa e amarela.

061-16772.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha com haste em taquara, com ponta afilada e 

plumária na cor branca.

061-16773.02 etnográfico Flecha Xavante

Flecha com haste em taquara, com ponta esculpida na 

haste. Plumária branca atada em fibra em uma das 

extremidades.

061-16774.02 etnográfico Flecha Karajá

Flecha com haste em taquara, ponta afilada, plumária 

na cor branca.

061-16774.03 etnográfico Flecha Karajá

Flecha com haste em taquara, perda da ponta, 

extremidade proximal com plumária preta.



061-16809.02 etnográfico Flecha Tapirapé Karajá

Flecha em taquara com ponta de material ósseo,fixado 

em madeira por fios de algodão. Plumária na cor 

marrom e branca, azul e vermelha atadas por fios de 

algodão preto e laranja.

061-16809.03 etnográfico Flecha Tapirapé Karajá

Haste em taquara com ponta em madeira rombuda, 

utilizada para tontear pássaros, atada por fios de fibra 

vegetal, na outra extremidade plumária nas cores 

branco e marrom atadas por fiode algodão claro. 

061-16809.04 etnográfico Flecha Tapirapé Karajá

Haste de bambú, com ponta triangular de madeira 

encaixado na haste, plumária marrom e preta, radial 

com atadura nas extremidades e ao longo do centro. 

061-16809.05 etnográfico Flecha Tapirapé Karajá

Flecha com haste em taquara, com ponta de madeira 

provida de parte ósssea (arraia), plumária marrom e 

branco atadas por fio de algodão laranja e preto em 

ambas as extremidades.

061-16809.06 etnográfico Flecha Tapirapé Karajá

Flecha com haste em taquara, com ponta de madeira 

provida de parte ósssea (arraia), plumária marrom e 

branco atadas por fio de algodão laranja e preto em 

ambas as extremidades.

061-16809.07 etnográfico Flecha Tapirapé Karajá

Flecha com haste em taquara, com ponta de madeira 

provida de parte ósssea (arraia), plumária marrom e 

branco atadas por fio de algodão laranja e preto em 

ambas as extremidades.

061-16810.02 etnográfico Flecha Urubu - Kaapor

Flecha em haste de bambú com ponta espeque, envolto 

por fios de algodão. Plumárias na cor marrom atada por 

fios de algodão em ambas as extremidades.



061-16811 etnográfico Braçadeira Mehináku (Alto Xingu) 

Par de braçadeiras de fio de algodão trançada envolto 

por fibra vegetal com plumária amarela e preta, e fios de 

algodão tingido e torcido em ambas as extremidades. 

"Par de braçadeiras masculinas, de plumas amarelas de 

arara-canindé e negras de mutum" (Sônia Dorta). 

061-18398.01 etnográfico Arco

Arco quadrangular em madeira, revestido em por 

envoltório de fios de algodão nas cores rosa, azul 

marinho, entrelaçado por talas de fibra vegetal na cor 

natural, em motivos geométricos; plumária na cor roxa 

nas extremidades do arco; provido de corda em fio de 

algodão azul marinho.

061-00745.02 histórico Folheto "A Cobra está fumando" "A Cobra está fumando"

Folheto que fala da Movimentação da FEB (Força 

expedicionária Brasileira). Capa na cor bege e borda 

amarela com imagem de anfíbio (cobra) fumando e 

armamento em mãos.

061-18398.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em madeira, ponta afilada e plumárias 

nas cor roxa atadas por fios de algodão na cor azul 

marinho.

061-18399.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em madeira, ponta afilada e plumárias 

nas cor roxa atadas por fios de algodão na cor azul 

marinho.

061-03247.01 outros Corrente Corrente em metal. 

061-03247.04 outros Chave 

Peça em metal, que faz movimentar as linguetas das 

fechaduras das algemas, extremidade distal vazada e 

com uma fenda, haste quadrangular.

061-20496 etnográfico Enfeite de cabeça kayapó 

Série de segmentos ocos de taquara envoltos e unidos 

entre si com fios de algodão nas cores natural e marrom, 

montada sobre cordel de sustentação de fio de fibra 

vegetal e plumária nas cores azul, amarelo e vermelho. 



061-14096 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores 

marrom, branca, preto e vermelha. Provido de haste em 

metal e alça em tecido; Ao Presidente Gronchi, 

homenagem de Martini. 

061-20556 etnográfico Colar Guajajara 

Colar em fio de algodão envolto de com espinhos de 

ouriço e sementes e finalizado com sementes e 

pingentes com penas brancas e pretas. 

061-20988 etnográfico Cesto (Ruri) Karajá 

Cesto ruri-espiral karajá de forma circular com tampa de 

fibra vegetal trançada tingida de marrom, com alça. 

061-21015 etnográfico Colar Karajá 

Colar de cordel de fibra vegetal torcido, com uma haste 

de bambú envolto por fibra vegetal e penas branca e 

rosa, com pingente de disco de fibra de buriti em espiral 

em duas cores com penas branca e rosa. 

061-14365 histórico Flâmula

Flâmula em tecido, formato triangular, nas cores verde, 

amarelo, azul e branco; provido de haste em metal e 

alça em tecido; CBD Brasil - campeão do mundo - 1958 ( 

Suecia ).

061-00199 etnográfico Lori-Lori Karajá (Coifa) 

Suporte em touca tecida em filé com cordéis em vibra 

vegetal. Plumária nas cores verde, azul e amarelo. "As 

coifas, artefatos bastante característicos dos Karajá, 

convertem-se em enfeites cotidianos e eventualmente 

cerimoniais de crianças de ambos os sexos, em especial 

meninos. Coifa, emplumada com papagaios e araras" 

(Sônia Dorta). 

061-00208 etnográfico Chocalho em miniatura Kaingang do Sul 

Chocalho em miniatura em forma de cabaça, trançado 

em fibra vegetal com detalhes horizontais na cor 

vermelha. 

061-00217 etnográfico Peneira em miniatura Kaingang do Sul Peneira em miniatura em fibra vegetal trançada. 

061-00692.01 etnográfico Arco Kaingang 

Arco circular, envolto por fibra vegetal trançada, provido 

de corda de fibra vegetal trançado e amarrado no ombro 

superior e inferior. 



061-00692.02 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste de bambú, com ponta espeque de 

madeira amarrada com fio de fibra vegetal e ausência 

de plumárias.

061-00692.03 etnográfico Flecha Kaingang

Flecha com haste de bambú, com ponta serrilhada de 

madeira, amarrada com fio de fibra vegetal e plumárias 

na cor marrom.

061-03231 etnográfico Flauta prov. Karajá 

Haste de bambú envolto por palha e fio de algodão com 

plumária branca e verde-amarelado. Alça de fibra 

vegetal trançada. 

061-04111 etnográfico Machadinha Guarani 

Cabo de madeira envolto por fibra vegetal natural e 

tingida com plumária marrom, verde e rosa. Lâmina em 

pedra ovalada e achatada, encaixada e amarrada. 

061-07561 etnográfico Flauta Nasal Nambikwara 

Instrumento de sopro em dois discos de madeira 

marrom, unidos entre si por resina escura, adornada 

com círculos grafados e pintados com jenipapo em 

ambas as faces, com três perfurações na face superior. 

061-07569 etnográfico Par de Pulseiras Karajá 

Cordel de algodão trançado finalizado por franja. Par de 

pulseira de cordões tingidos de urucu. Formados por 

cordel de algodão confeccionado em passamanaria, 

provido de comprida franja de mesmo material em parte 

de sua extensão. Complementos de pulseira tecida: 

amarrados em suas rebarbas, anterior e posterior. Uso 

festivo de adultos jovens do sexo masculino. 

061-21039 etnográfico Pingente dorsal Karajá (Nohõçazó) 

Cordão duplo de algodão preto trançado com quatro 

borlas (franjas) nas extremidades. "Pingente dorsal de 

cordões pintados com tinta de jenipapo. Crianças ou 

jovens o usam, elaçando-se o cordel ao pescoço, ficando 

as extremidades, com borlas, pendentes sobre a nuca" 

(Sônia Dorta). 



061-21047.02 etnográfico Flecha Karajá

Flecha com haste em taquara, com ponta de madeira 

espeque envolto por fibra vegetal. Plumária nas cores 

rosa, vermelho e marrom.

061-21047.03 etnográfico Flecha Karajá

Flecha com haste em taquara, com ponta de madeira 

espeque envolto por fibra vegetal. Plumária nas cores 

rosa, vermelho e marrom.

061-21048.02 etnográfico Flecha Karajá

Flecha com haste em taquara, com ponta de madeira 

lanceolada, amarrada por fios de fibra e plumárias nas 

cores amarela, marrom e azul amarradas com fio de 

algodão nas extremidades.

061-21049.02 etnográfico Flecha Tapirapé Karajá

Flecha com haste em taquara, pontas afiladas e 

esculpidas em vareta de madeira. Plumária preta e rosa 

atada por fio de algodão tingido.

061-21049.03 etnográfico Flecha Tapirapé Karajá

Flecha com haste em taquara, pontas afiladas e 

esculpidas em vareta de madeira, com parte óssea. 

Plumária preta e rosa atada por fio de algodão tingido.

061-21077 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Boneca em cerâmica com pintura de motivos 

geométricos na cor preta em jenipapo representando 

mulher grávida. Formato fálico. Tronco com cinta em 

entrecasca de árvore e orifício na região central 

representando. Presença de mamas. Ausência de 

braços. Rosto com pintura tradicional. 

061-21082 etnográfico Licocó de cerâmica Karajá

Licocó em cerâmica, com pinturas em motivo 

geométrico, na cor preta em jenipapo. Posição corporal 

em pé. Presença de mamas e ausência de braços. 

Cabeça em forma de cauda de peixe. 

061-21095 etnográfico Cerâmica Paneira Karajá 

Prato em cerâmica, fundo plano com pinturas 

geométricas em jenipapo, borda pintada com jenipapo, 

sinais de queima.

061-13903 etnográfico Entrecasca 

Entrecasca retangular, com pintura nas cores azul, 

amarela, preto e marrom de motivos zoomorfos e 

geométricos. 



061-05848 etnográfico Licocó em madeira Karajá 

Escultura de madeira em forma humana sem os braços 

talhada com detalhes pintados de preto e vermelho. 

061-00000_20097 outros Livro e discos Livro e discos

Livro de poemas com 3 discos em capa de tecido 

marrom com inscrições"André de Leão e o Demônio de 

cabelo encarnado".Possue caixa de madeira coberta por 

feltro marrom claro.

061-

00000_15286.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

triangular e ausência de plumárias.

061-

00000_15286.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta triangular e 

plumária marrom.

061-

00000_15286.04 etnográfico Flecha

Flecha com haste em bambú, com ponta de madeira 

triangular e plumária marrom e branca.

061-00000_20098 etnográfico Pente Kayapó 

Pente indígena confeccionado em bambú e fibra de 

algodão trançada com fios soltos. 

061-

00000_15634.02 etnográfico Bracelete Krenak

Bracelete de fibra vegetal trançado com sementes nas 

cores vermelha (Pau Brasil) e marrom (Guaraná). 

Utilizado para dança.

061-00000_20099 histórico Placa de Homenagem 

Placa em metal em homenagem a Francisco Ribeiro de 

Barros Filho em estojo aveludado na cor azul. 

061-00000_20100 histórico Livro de anotações 

Livro do sub-comitê de socorro ao Japão, autorizado pela 

cruz vermelha. Capa na cor verde com etiqueta branca 

ao centro com inscrições em japonês. 

061-00000_20101 numismática e medalhística Medalha 

Placa circular em metal prateada, anverso com efígie de 

José Bonifácio e inscrições "Serviço de Protecção aos 

Índios e Localização de trabalhadores Nacionaes - 1822-

1910". Verso com parte central da Bandeira Nacional 

Brasileira. Possue corrente em metal parteado. 



061-

00000_15224.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, envolto nas extremidades 

por fibra vegetal e fio de algodão, com penas nas cores 

marom e rosa. Ponta de madeira com parte óssea atada 

por fio de algodão tingido.

061-00817.02 outros Moldes para coroas dentária

Conjunto de 144 moldes de dentes em borracha para 

estampagem de coroas metálicas dentária. 

061-00000_20102 etnográfico Pau de Arian 

Chocalho tubular de fibra vegetal trançada em duas 

cores, tubo de bambú aberto em uma extremidade com 

tampa tipo rolha, com elementos sonoros no interior do 

tubo (seixos, sementes?) Plumárias nas cores azul, 

vermelho, amarelo, branco, rosa, preto e verde nas 

extremidades. 

061-00000_20103 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20104 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20105 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20106 equipamento industrializado Câmera fotográfica 

Câmera fotográfica em caixa de plástico nas cores preto 

e prata com alça em fio de algodão na cor preto e 

inscrição "ISO-RAPID IF".Contém um estojo em couro 

preto. 

061-00000_20107 uso pessoal Estojo de barbear 

Estojo em couro preto com dois recipientes circulares e 

um recipiente retangular em metal pertencente ao 

primeiro construtor de Tupã: João Messas Barbeiro. 

061-00000_20108 uso pessoal Estojo de barbear 

Estojo em couro marrom com dois recipientes circulares 

e um recipiente retangular em metal, uma placa em 

metal espelhada e um porta gilete. Pertenceu ao 

primeiro construtor de Tupã: João Messas Barbeiro. 

061-00000_20109 uso pessoal Aparelho de barbear 

Estojo em couro marrom com o aparelho de barbear e fio 

elétrico. Pertenceu ao primeiro construtor de Tupã: João 

Messas Barbeiro. 



061-00000_20110 uso pessoal Pulverizador pós barba 

Recipiente em metal prateado, bojudo com gargalo 

afunilado. 

061-00000_20111 outros Estilhaço de avião Peça circular em metal. 

061-00000_20112 outros Estilhaço de avião Peça retangular em metal. 

061-

00000_15287.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

achatada, ausência de plumária. 

061-

00000_15287.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

lanceolada, plumária nas cores marrom, rosa, amarelo e 

verde atadas por fio de fibra vegetal.

061-

00000_15287.04 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

lanceolada, ausência de plumária.

061-

00000_15288.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

escura amarrada com fibra vegetal, plumária na cor 

branca, tangencial atadas pelos canhões em ambas as 

extremidades.

061-

00000_15290.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta e plumárias 

ausente.

061-

00000_15290.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta espeque e 

plumária na cor rosa. 

061-

00000_15291.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta da flecha 

espeque de madeira escura. 

061-

00000_15291.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com fibra vegetal marrom 

e natural em forma geométrica, ponta de madeira 

provida de parte óssea, atada com fios de algodão.

061-

00000_15291.04 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com fibra vegetal marrom 

e natural em forma geométrica, ponta de madeira 

provida de parte óssea, atada com fios de algodão.

061-

00000_15291.05 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com fibra vegetal marrom 

e natural em forma geométrica, ponta de madeira 

provida de parte óssea, atada com fios de algodão.



061-

00000_15291.06 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com fibra vegetal marrom 

e natural em forma geométrica, ponta de madeira 

provida de parte óssea, atada com fios de algodão.

061-

00000_15292.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com plumária nas cores 

branco e marrom e ponta da flecha lanceolada.

061-

00000_15292.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com plumária nas cores 

branco e marrom e ponta da flecha lanceolada.

061-

00000_15293.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta da flecha 

lanceolada e perda de plumária.

061-

00000_15293.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com ponta da flecha 

lanceolada e perda de plumária.

061-

00000_15293.04 etnográfico Flecha

Flecha com haste em bambú, com ponta de madeira 

espeque e ausencia de plumária.

061-

00000_15293.05 etnográfico Flecha

Flecha com haste em bambú, com ponta de madeira 

provida de parte óssea, ausência de plumária.

061-

00000_15293.06 etnográfico Flecha

Flecha com haste em bambú, com ponta rombuda e 

ausência de plumárias.

061-

00000_15294.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, ponta com parte óssea 

atada por fio de algodão vermelho, plumária nas cores 

azul e marrom.

061-

00000_15294.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, ponta lanceolada atada 

por fio de fibra vegetal, plumária nas cores azul e 

vermelho atada por fio de algodão vermelho.

061-

00000_15294.04 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, ponta espeque, plumária 

nas cores marrom, azul e amarelo, atada por fios de 

algodão vermelho.

061-

00000_15295.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com plumária nas cores 

preto e branco e ponta de madeira.



061-

00000_15295.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, com plumária nas cores 

preto e branco e ponta de madeira.

061-

00000_15296.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em madeira e flecha com ponta 

lancoelada.

061-

00000_15297.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste em taquara, com ponta de madeira 

rombuda/pontiaguda.

061-

00000_15298.02 etnográfico Flecha

Flecha espeque de madeira com envoltório de fio de 

algodão vinho.

061-

00000_15298.03 etnográfico Flecha

Flecha espeque de madeira com envoltório de fio de 

algodão vinho.

061-

00000_15298.04 etnográfico Flecha

Flecha espeque de madeira com envoltório de fio de 

algodão vinho.

061-

00000_15299.02 etnográfico Flecha

Flecha espeque de madeira com envoltório de fio de 

algodão vinho e plumária rosa.

061-

00000_15300.02 etnográfico Flecha Bororo

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

espeque, plumárias nas cores azul, vermelho, amarelo e 

marrom.

061-

00000_15300.03 etnográfico Flecha Bororo

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

espeque, plumárias nas cores azul, vermelho, amarelo e 

marrom.

061-

00000_15301.02 etnográfico Flecha Bororo

Flecha com haste de bambú, com ponta e plumária nas 

cores branco e azul amarradas com fio de algodão 

verde.

061-

00000_15303.02 etnográfico Flecha Kaiuá

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

triângular amarrada com fibra vegetal. Ausência de 

plumárias.

061-

00000_15303.03 etnográfico Flecha Kaiuá

Flecha com haste de bambú, com ponta de madeira 

triângular amarrada com fibra vegetal. Ausência de 

plumárias.

061-

00000_15304.02 etnográfico Flecha Krankarolos

Flecha com haste de bambú, com envoltório de fio de 

algodão vermelho, plumária na cor marrom atadas em 

ambas as extremidades. .



061-

00000_15304.03 etnográfico Flecha Krankarolos

Flecha com haste de bambú, com envoltório de fio de 

algodão vermelho, plumária na cor marrom atadas em 

ambas as extremidades.

061-

00000_15308.02 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, de ponta triangular, 

plumária na cor marrom atada por fio de fibra vegetal 

em ambas as extremidades.

061-

00000_15308.03 etnográfico Flecha

Flecha com haste de bambú, de ponta triangular, 

plumária na cor marrom atada por fio de fibra vegetal 

em ambas as extremidades.

061-00000_20113 armamentos e munição Granada de mão

Artefato bélico em metal, formato piriforme, bojo com 

gomos, câmara interna, orificio circular na extremidade 

superior. Desprovido de carga de arrebentamento. 

061-00000_20114 outros Boneca 

Boneca japonesa de tecido com base de madeira pintado 

na cor vermelho, com vestimenta amarelo e marrom 

listrado verticalmente. Nas mãos segura uma sombrinha 

(quebrada). 

061-00000_20115 etnográfico Escultura de Anta Escultura em madeira com representação de uma anta. 

061-00000_20116 etnográfico Escultura de Papagaio 

Escultura em madeira com representação de um 

papagaio. 

061-00000_20117 etnográfico Escultura de Tamanduá 

Escultura em madeira com representação de um 

tamanduá. 

061-00000_20118 etnográfico Escultura de Tamanduá 

Escultura em madeira com representação de um 

tamanduá. 

061-00000_20119 etnográfico Oca Uma oca em miniatura de fibra vegetal, com porta. 

061-00000_20120 etnográfico Boneca 

Uma boneca indígena sentada ralando mandioca, com 

plumária nas cores azul, rosa e branco na cabeça, como 

adorno. 

061-00000_20121 etnográfico Boneca 

Uma boneca indígena feita de casca de árvora, com 

desenho de rosto e pintura geométrica na roupa, pintada 

de amarelo. 



061-00000_20122 etnográfico Boneco 

Um boneco indígena feito de casca de árvora, com 

cabeça, braços levantados e roupa co desenhos 

zoomorfos, pintado de amarelo, verde e marron. 

061-00000_20123 etnográfico Peteca Uma peteca em palha de milho, base circular. 

061-00000_20124 etnográfico Peteca

Uma peteca em palha de milho, base quadrada e 

plumária nas cores rajada de preto e branco. 

061-00000_20125 etnográfico Esteira 

Esteira quadrangular, trançada com fibra vegetal nas 

cores natural e marrom, finalizado por franjas. 

061-00000_20126 etnográfico Objeto não identificado 

Semente de árvore não identificada, peça parecida com 

uma roseta. 

061-00000_20127 etnográfico Objeto não identificado 

Semente de árvore não identificada, peça parecida com 

uma roseta. 

061-00000_20128 outros Crânio e dois modelos de dentes 

Crânio de fibra com arcada dentária presa com molas. 

Ausência dos dentes incisivos central superior. Dentes de 

madeira representando deficiência congênita. 

061-00000_20129 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20130 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20131 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20132 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20133 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20134 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20135 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20136 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20137 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20138 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20139 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-00000_20140 armamentos e munição Cápsula de projétil Cápsula em metal. 

061-11622 publicação Separata

A propósito de coleções líticas 

desprovidas de dados 

estratigráficos Livro de capa na cor beje com inscrições. 

061-00000_20141 armamentos e munição Cápsula de Obuz Cápsula em metal completa de Obuz. 



061-00000_20142 equipamento industrializado Câmera fotográfica 

Câmera fotográfica em caixa plástica preta com alça em 

couro e inscrição "Clack". 

061-00000_20143 armamentos e munição Punhal e bainha 

Punhal em metal com cabo revestido em madeira com 

linhas horizontais finalizado em metal com desenhos 

fitomorfos. Bainha em couro para armazenamento de 

punhal. 

061-00000_20144 etnográfico Utensílios em miniatura 

Conjunto de nove miniaturas de utensílios em madeira, 

uso cotidiano, com detalhes geométricos em preto, 

fixados em esteria de fibra vegetal. Contém três adornos 

plumários nas cores amarelo, branco e preto. 



061-00000_20039 etnográfico Cerâmica Kaingang

Pote em cerâmica, lisa, base plana, linhas oblíquas 

impressas no lábio da borda extrovertida, sinais de 

queima. “Peça confeccionada pela índia Candire e Ena 

do posto Vanuíre, grupo étnico Kaingang, sem marcas 

de uso, com grau de integridade completa, estrutura 

aberta, com forma da borda direta inclinada externa, 

com espessura de 1,20 cm, 59 cm na distância do lábio 

com ponto de inflexão, lábio arredondado, contorno da 

boca circular com diâmetro de 17 cm, contorno do corpo 

inflexionado com diâmetro do bojo de 14 cm, altura do 

bojo de 7,5 cm e altura total de 13,1 cm, base plana com 

diâmetro 9,5 cm. A forma da vasilha é classificada como 

prato para comer. Apresenta como antiplástico a 

predominância do caco moído, e nota-se o alisamento 

para acabamento. Apresenta decoração simples, tendo 

como técnica decorativa o esfumaçamento com 

pigmentos de fuligem de fibra vegetal na coloração 

preto que se espalha pelo corpo da peça associada à 

brunidura para fixação dos pigmentos, deixando a peça 

com marcas de vitrificação. Em bom estado. Na borda 

observa-se uma decoração plástica digital paralela que 

circunda a peça toda. No lábio foram produzidas 

ondulações que se associam ao processo plástico. A 

pressão provocada com o dedo se deu com mais 

intensidade na parte interna da peça. O esfumaçamento 

061-00000_20145 equipamento industrializado Câmera fotográfica 

Câmera fotográfic em caixa de metal com alça em couro, 

botão de disparo em metal prata com inscrição "Traveler 

120", na parte frontal. 

061-00000_20146 equipamento industrializado Câmera fotográfica 

Câmera fotográfica em caixa de metal escuro com 

inscrição "Brilhant". Contém caixa em couro marrom 

para armazenar. 

061-00000_20147 equipamento industrializado Câmera fotográfica 

Câmera fotográfica em caixa de metal escuro com 

inscrição "SIX 20 'Brownie". Contém caixa em couro 

marrom para armazenar. 



061-00000_20148 maquinário e utensílios Régua de nível 

Duas partes em madeira retangular, com orifício e metal 

fixando-os, finalizado por um gancho. 

061-00000_20149 uso doméstico Pires 

Pires de louça, exclusivamente destinado a suportar uma 

xícara de chá cujo lugar está marcado ao centro por um 

ressalto. Aba na tonalidade verde claro. Peça 

monocromada verde claro sobre branco. 

061-00000_20150 mineralogia Miniaturas de pedras Ágata 

Conjunto de três miniaturas de pedras coloridas de 

Ágata, sendo uma rosa, uma lilás e uma laranja. 

061-00000_20151 etnográfico Escultura em cerâmica Marajoara 

Escultura em cerâmica, forma de carretel, com motivos 

geométricos nas cores marrom, preto, vermelho e 

branco. 

061-00000_20152 etnográfico Pente Karajá 

Pente singelo de fibras vegetais trançados, com 

pingente em plumária na cor rajada branca e marron. 

061-01007 numismática e medalhística Moeda da Bavariae

Moeda prateada, com sujidade e oxidação,sem valor 

monetário;montado em broche de prata de 1770;Efígie 

da patrona da Bavária.Segundo Livro Tombo:" Moeda 

da Bavaria montado em broche de prata 1770 El. Da 

Patrona, sem valor monetário".

061-20914 documento sonoro Suite Simphonica 

André de Leão e o Demônio de 

cabelo encarnado. Suite 

Simphonica em seis quadros, 

Hekel Tavares, poemas de 

Cassiano Ricardo. 

Álbum de capa dura aveludada na cor marrom, 

contendo seis quadros e três LP's e a seguinte inscrição: 

"André de Leão e o Demônio de cabelo encarnado. Suite 

Simphonica em seis quadros, Hekel Tavares, poemas de 

Cassiano Ricardo". 



061-20915 Revolução 32

Conjunto de documentos textuais da 

Revolução de 1932 

Estojo de papelão contendo: Álbum de fotografias de 

capa dura na cor bege, imagem de figura masculina 

representando um soldado e a inscrição: “Retrato de 

família 1932”. Conjunto de Cartões com imagens 

representado a Revolução de 1932. Três Jornais 

intitulados: O Separatista, sendo um de Janeiro, um de 

Abril e um de Junho de 1932, cada um contendo quatro 

páginas. Três Jornais intitulados: Jornal das Trincheiras, 

sendo: Número 1 – 14 de Agosto – domingo de 1932, 

Número 2 – 18 de Agosto - quinta-feira de 1932 e 

Número 3 – 21 de Agosto – domingo de 1932, cada um 

contendo quatro páginas. Sete Hinos/Partituras 

intituladas: Hino dos Bandeirantes de ARR: Esmeralda 

Ruzanowsky e Teotônio Pavão (4 cópias); Hino à São 

Paulo de Victor Dagô (4 cópias); Cantar para Viver de 

Silvio Salema e H. Villa Lobos (3 cópias); Amo-te Brasil 

de Yolanda C. Gama e Fabiano R. Lozano (4 cópias); 

Anhanguéra de Menotti Del Picchia e Natalino Ytabira; A 

São Paulo Hymno das Tropas Constitucionalistas de 

Fagundes Varella e Francisco Mignone e Ilha das Flores 

de Augusto Miranda. Recortes de jornais relacionados à 

Revolução de 1932, totalizando 39. 

numismática e medalhística

061-20400.07 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta por plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Imagem de casal com vestimentas 

carnavalesca. Rei Momo ( camisa branca, calça 

vermelha e coroa)e rainha (com vestido e lenço na 

cabeça vermelho).



061-20400.01 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberto com plástico. Imagem de interior de salãocom 

grupo de pessoas.Decoração carnavalesca.

061-20400.02 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta com plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Imagem de interior de salão, com 

grupo de de pessoas. Ao fundo, palco com pessoas com 

instrumentos musicais.Decoração carnavalesca.

061-20400.03 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta com plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Imagem de interior de salão, com 

grupo de de pessoas. Ao fundo, decoração 

carnavalesca.

061-20400.04 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta com plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Imagem de entrada de clube com 

decoração carnavalesca.Imagem de disco voador.

061-20400.05 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta com plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Imagem de interior de salão, com 

grupo de de pessoas. Ao fundo, decoração 

carnavalesca.

061-20400.06 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta com plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Em primeiro plano, grupo de pessoas 

sentadas em barra de ferro. Ao fundo arquibancada. 

Interior do ginásio de esporte em Tupã.



061-20400.08 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta por plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Imagem de mulher sorrindo, com 

vestimenta na cor clara com penas na borda inferior e 

cocar na cabeça. Vestimenta carnavalesca.

061-20400.09 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta por plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Grupo de pessoas em via pública. 

Desfile do carnaval.

061-20400.10 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta por plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Grupo de pessoas em via pública; Ao 

centro, mulher com vestido na cor verde. À direita 

homem com instrumento musical e chapéu.

061-20400.11 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.12 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.13 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.14 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.15 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.16 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.17 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.18 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.19 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.20 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.21 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em estado regular de conservação, 

coberta por plástico e colada em papelão dentro de 

álbum fotográfico. Imagem de carro alegórico da 

"pantera cor de rosa" com cigarro na mão; homenagem 

ao desenho infantil do felino na cor rosa.

061-20400.22 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.23 fotografia Fotografia Colorida



061-20400.24 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.25 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.26 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.27 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.28 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.29 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.30 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.31 fotografia Fotografia Preto e Branco

061-20400.32 fotografia Fotografia Preto e Branco

061-20400.33 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.34 fotografia Fotografia Preto e Branco

061-20400.35 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.36 fotografia Fotografia Preto e Branco

061-20400.37 fotografia Fotografia Colorida

061-20400.38 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.01 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.02 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.03 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.04 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.05 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.06 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.07 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.08 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.09 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.10 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.11 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.12 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.13 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.14 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.15 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.16 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.17 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.18 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.19 fotografia Fotografia Colorida



061-20401.20 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.21 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.22 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.23 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.24 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.25 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.26 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.27 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.28 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.29 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.30 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.31 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.32 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.33 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.34 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.35 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.36 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.37 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.38 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.39 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.40 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.41 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.42 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.43 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.44 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.45 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.46 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.47 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.48 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.49 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.50 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.51 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.52 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.53 fotografia Fotografia Colorido



061-20401.54 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.55 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.56 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.57 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.58 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.59 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.60 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.61 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.62 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.63 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.64 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.65 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.66 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.67 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.68 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.69 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.70 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.71 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.72 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.73 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.74 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.75 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.76 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.77 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.78 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.79 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.80 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.81 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.82 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.83 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.84 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.85 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.86 fotografia Fotografia Colorida

061-20401.88 fotografia Fotografia Colorida



061-20401.87 fotografia Fotografia Colorida

061-01314 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de homens jogando 

futebol; Cor azul e cinza. Postal;Campeonato Mundial de 

Futebol-1950.

061-10268 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco,desfile em via pública.Ao 

centro mulher com bolsa na mão direita e a outra 

segurando garota em alegoria.

061-10269 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Ao centro,quatro pessoas segurando 

faixa com inscrição" Centro Cívico Escolar Presidente 

Médici"em via pública.

061-10270 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Ao centro,quatro pessoas segurando 

faixa com inscrição" A E.E.P.G. Joaquim Abarca 

homenageia a aniversariante".

061-10271 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; À esquerda uma garota com cartola 

na cabeça,seguida de quatro garotas com placas nas 

mãos com as letras" E. E. P.G"respectivamente.

061-10272 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; À esquerda e ao centro rapaz 

segurando porta -bandeira e bandeira ao centro de via 

pública.

061-10273 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Crianças sobre alegoria enfeitada com 

bexigas e faixas na lateral.

061-10274 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia em preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de pessoas perfilados com 

cartola na cabeça e segurando instrumentos musicais 

em via pública.



061-10276 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano,dois garotos 

segurando placa com inscrições"Serviço Social da 

Indústria SESI- Confederação Nacional da Indústria".

061-10278 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Vista panorâmica de grupo de garotos 

perfilados com instrumentos musicais nas mãos em via 

pública.

061-10279 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano,três pessoas 

segurando faixa com inscrito"EEPSG PROFA AUDA 

MALTA - ARCI_IRIS" em via pública.

061-10280 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de rapazes perfilados com 

instrumentos musicias nas mãos em via pública.

061-10281 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de meninas perfiladas com 

chapéu e armamento nas mãos em via pública.

061-10283 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de garotos perfilados com 

instrumentos musicais nas mãos em via pública.

061-10284 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco , com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano,à esquerda,garota 

com armamento na mão e segurando chapéu;Ao 

centro,garotas com armamento nas mãos em via 

pública.



061-10285 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; À esquerda,em primeiro plano,garota 

ao centro de via pública.Ao fundo,grupo de garotos 

perfilados em via pública.

061-10286 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano grupo de pessoas 

perfilados segurando rede em meio a via pública.

061-10287 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano,grupo de meninas 

perfiladas em meio a via pública.

061-10288 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano,à direita,duas 

meninas segurando placa com inscritos"Vila São Paulo-

Tupã".

061-10289 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de homens com vestimenta 

militar segurando instrumentos musicais em via pública.

061-10290 fotografia Fotografia Preto e Branca

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de crianças com boné em carro 

alegórico,em via pública.

061-10291 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano,6 homens 

perfilados em meio a via pública segurando 

instrumentos musicais.

061-10292 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de homens com vestimenta 

militar e armamentos nas mãos perfilados em via 

pública(atiradores).



061-10293 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de meninas de camiseta e saia 

na cor clara, perfiladas em via pública.

061-10294 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Grupo de homens perfilados 

segurando instrumentos musicais em via pública.

061-10295 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano,três pessoas 

segurando faixa com inscrito"Centro Cívico da EEPG prof. 

SebastiãoTeixeira Pinto saúda Tupã".

061-10296 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco, com bordas serrilhadas, 

escrita e carimbo; Em primeiro plano, crianças em carro 

alegórico,em via pública,diante de edificação com 

placa"Loteria Federal Esportiva".

061-10299 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas e carimbo. Grupo de 

garotas perfiladas com pasta nas mãos."Grupo de 

alunos do Centro Educacional do Sesi".

061-10300 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia preto e branco,com bordas serrilhadas, 

carimbo e escrita.Grupo de pessoas perfiladas com 

instrumentos musicais nas mãos diante de pessoas 

perfiladas em via pública. Ao centro e acima placa 

inscrito"J.Sabongi & Cia Ltda .óculos ".



061-10303 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Desfile em via pública. Em primeiro plano,duas mulheres 

segurando faixa com inscrições"1ª Escola Estadual de 1º 

Grau - Tupã"."Grupo de alunos do Centro Educacional do 

Sesi".

061-10304 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de meninas em vestimentas indígenas em via 

pública."Grupo de alunos do Centro Educacional do 

Sesi".

061-10305 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas e carimbo no canto 

inferior esquerdo; Grupo de garotos perfilados com pasta 

nas mãos;."Grupo de alunos do Centro Educacional do 

Sesi".

061-10306 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo e manchas; Em 

primeiro plano,homem com capacete com a 

inscrição"PM";"Grupo de alunos do Centro Educacional 

do Sesi" em via pública.

061-10307 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro quatro pessoas segurando faixa com 

inscrição"Escola Estadual Bartira."Grupo de alunos do 

Centro Educacional do Sesi" em via pública.

061-10308 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas e carimbo; Grupo de 

pessoas com vestimenta indígena em círculo;"Grupo de 

alunos do Centro Educacional do Sesi" em via pública.



061-10309 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas e carimbo; Ao 

centro,duas pessoas segurando placa com 

inscrição"Artur Fernandes homenageia o 

índio"."Segundo consta na descrição: Colégio Comercial 

e Escola Normal "Artur Fernandes" Dança "Lenda de 

Jurupari"- Nas fotos dois aspectos de alegorias-ao centro 

a Deusa Ceuci mãe de Jurupari segundo a lenda 

adaptada".

061-10310 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Imagem casal com vestimenta indígena em via pública. 

Ao fundo, edificação com inscritos" Casa São Rafael 

Tecidos".

061-10311 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Ao centro uma menina envolta por seis 

meninas em vestimenta indígena em via pública;À 

esquerda,homem ao lado;."Grupo de alunos do Centro 

Educacional do Sesi".

061-10312 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas; Ao centro grupo de 

meninas perfiladas,com vestimenta indígena em via 

pública."Grupo de alunos do Centro Educacional do 

Sesi".

061-10313 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo. Em primeiro plano,grupo de garotos com 

vestimenta indígena sentados em círculo em meio a via 

pública."Grupo de alunos do Centro Educacional do 

Sesi".

061-10314 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com manchas e carimbo no canto 

inferior esquerdo; Em primeiro plano,ao centro pessoa 

de costas diante grupo de garotos com vestimenta 

indígena em círculo em via pública."Grupo de alunos do 

Centro Educacional do Sesi".



061-10315 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo. Grupo de crianças com vestimenta indígena 

em tres grupos em círculo com bambus 

levantados;"Grupo de alunos do Centro Educacional do 

Sesi".

061-10316 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida. Com carimbo no canto inferior 

esquerdo. Em primeiro plano casal com vertimenta 

indígena. Ao fundo edificação com inscritos "Casas São 

Rafael Tecidos"."Grupo de alunos do Centro Educacional 

do Sesi".

061-10317 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida; com carimbo no canto inferior 

direito; Casal com vestimenta indígena sobre 

alegoria;"Grupo de alunos do Centro Educacional do 

Sesi".

061-10318 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,com manchas e carimbo no canto 

inferior esquerdo; Ao centro duas meninas segurando 

faixa com inscrição"Centro Cívico prof.SebastiãoTeixeira 

Pinto saúda Tupã" em via pública. Segundo consta em 

descrição:"Escola Estadual de 1° Grau Prof. Sebastião 

Teixeira Pinto - Danças com máscaras indígenas 

confeccionada pelos próprios educandos. Nas fotos dois 

aspectos da dança".

061-10319 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Em primeiro plano homem de costas com 

capacete militar. Ao fundo grupo de pessoas diante 

edificações em via pública.



061-10320 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Em primeiro plano,grupo de pessoas diante 

de pessoas perfiladas com vestimenta indígena em via 

pública. Segundo consta em descrição:"Escola Estadual 

de 1° Grau Prof. Sebastião Teixeira Pinto - Danças com 

máscaras indígenas confeccionada pelos próprios 

educandos. Nas fotos dois aspectos da dança".

061-10321 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Grupo de pessoas com vestimenta indígena 

em via pública;"Segundo consta na descrição:" Um dos 

aspectos da dança indígena frente ao palanque na av. 

Tamoios. 1977. Escola Estadual de 1°Grau Bartira".

061-10322 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; À direita e ao centro,grupo de pessoas com 

vestimenta indígena em círculo."Segundo consta na 

descrição:" Um dos aspectos da dança indígena frente 

ao palanque na av. Tamoios. 1977. Escola Estadual de 

1°Grau Bartira".

061-10323 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Em primeiro plano grupo de garotos com 

vestimenta indígena diante de palanque de 

madeira."Segundo consta na descrição: Centro 

Educacional do Sesi apresentando a Dança Folclórica 

"Dança do Bambu" nas fotos dois aspectos da dança".



061-10324 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Ao centro grupo de meninas com vestimenta 

indígena,ajoelhadas em círculo;"Segundo consta na 

descrição: Colégio Comercial e Escola Normal "Artur 

Fernandes" Dança "Lenda de Jurupari"- Nas fotos dois 

aspectos de alegorias-ao centro a Deusa Ceuci mãe de 

Jurupari segundo a lenda adaptada".

061-10325 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Grupo de garotos com vestimenta indígena, 

braços erguidos e em círculo em via pública."Segundo 

consta na descrição: Colégio Comercial e Escola Normal 

"Artur Fernandes" Dança "Lenda de Jurupari"- Nas fotos 

dois aspectos de alegorias-ao centro a Deusa Ceuci mãe 

de Jurupari segundo a lenda adaptada".

061-10326 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Ao centro tres pessoas com vestimenta 

indígena perfilados,diante de bandeira dentre grupo de 

crianças sentados em via pública;"Segundo consta nas 

descrições: Escola Estadual de "Vila Independência" nas 

fotos dois aspectos da dança indígena apresentada. 

Homenagem dos educandos ao se apresentarem frente 

ao palanque".



061-10327 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Ao centro,garoto segurando bandeira dentre 

círculo de garotos com vestimenta indígena sentados em 

via pública;"Segundo consta nas descrições: Escola 

Estadual de "Vila Independência" nas fotos dois 

aspectos da dança indígena apresentada. Homenagem 

dos educandos ao se apresentarem frente ao palanque".

061-10328 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano,5 garotos sentados em via pública com 

vestimenta indígena.Ao centro,placa preta 

inscrito"DANÇA do BAMBU""Grupo de alunos do Centro 

Educacional do Sesi". Segundo descrição:" 1° Escola 

Estadual apresentando a dança folclórica - Dança do 

Bambu- Folclore do Sul".

061-10329 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

"Segundo a Gerente Geral do MHP Índia Vanuíre Tamimi 

David Rayes Borsato:"Foto onde se vê ao centro o 

fundador da cidade, sr. Luiz de Souza Leão e sua 

companheira Nair Ghedini, durante as solenidades da 

semana do índio em 1977, onde se vê uma aluna Edie 

Maria Fernandes entregando um ramalhete de flores a 

esposa do presidente da FUNAI-general Ismarth de 

Araújo Oliveira". Segundo descrição:"Centro Educacional 

do Sesi de Tupã- Um grupo de alunas declamando Y 

Yuca Pirama, em frente ao palanque e em seguida a 

oferecendo flores à esposa do general Ismarth de Araújo 

Oliveira presidente da FUNAI".



061-10341 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Duas meninas de cartola na cor vermelho diante de 

monumento;"Festividade 9 de julho".

061-10335 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; Ao 

centro menina diante de duas pessoas com microfone na 

mão."Festividade 9 de julho".

061-10336 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem de terno escuro(sr. Carlos Eduardo 

Abarca e Messas) com braços no ombro de homem (sr. 

Luis de Souza Leão) de paletó na cor clara.

061-10337 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro,homem de terno escuro(Carlos Eduardo Abarca e 

Messas) diante de bandeira Nacional."Festividade 9 de 

julho".

061-10338 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas perfilados sobre palanque.Ao centro 

homem de paletó na cor cinza(Luis de Souza 

Leão)"Festividade 9 de julho".

061-10339 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas perfilados sobre palanque.Ao centro 

homem de paletó na cor cinza(Luis de Souza 

Leão)"Festividade 9 de julho".

061-10340 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano grupo de pessoas de costas diante de 

pessoas sobre palco.Ao centro,homem de camisa xadrez 

segurando microfone;"Festividade 9 de julho".



061-10342 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de meninas com roupas brancas e pasta nas mãos 

sobre palanque,ladeadas por dois homens com 

microfone na mão;"Festividade 9 de julho".

061-10343 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem de terno na cor clara, com mãos no 

bolso,(luis de Souza Leão) diante de microfones,ladeado 

por uma mulher à esquerda e à direita, um homem de 

bigode e gravador na mão."Festividade 9 de julho".

061-10344 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro,garoto com microfone e papel nas mãos,ladeado 

por mulher(D.Lurdes Manzano) e homem de bigode e 

gravador na mão."Festividade 9 de julho".

061-10345 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro mulher com vestimenta branca e vermelha com 

instrumento musical, diante de grupo de 

pessoas;"Festividade 9 de julho".

061-10346 fotografia Fotografia Colrida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano,grupo de pessoas de costas diante de 

duas mulheres e dois homens sobre palco.

061-10347 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro,homem (Carlos E.Abarca e Messas)de terno 

escuro com microfone na mão,ladeado por mulher( 

D.Loudes Manzano) de óculos à esquerda e à direita por 

homem de bigode e gravador na mão."Festividade 9 de 

julho".



061-10348 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

esquerdo; Exposição de cartazes em painel;"Festividade 

da semana da pátria-1977".

061-10349 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. À 

esquerda grupo de quatro pessoas diante de cartazes 

espalhados ao chão."Festividade da semana da pátria-

1977".

061-10350 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, manequim com vestimenta real e ao fundo do 

lado esquerdo, vaso com cataventos nas cores laranja e 

verde; "Festividade da semana da pátria-1977".

061-10351 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de garotos perfilados diante de 

palanque;"Festividade da semana da pátria-1977".

061-10352 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de mapa do Brasil em exposição;"Festividade 

da semana da pátria-1977".

061-10353 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano,quatro pessoas perfiladas.À 

esquerda,mulher com óculos( d.Lourdes 

Manzano);"Festividade da semana da pátria-1977".

061-10354 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano cartazes espalhados ao chão e à 

esquerda imagem do mapa do Brasil;"Festividade da 

semana da pátria-1977".

061-10355 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Vista aérea de desfile;"Festividade da semana da pátria-

1977".



061-10356 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de garotos perfilados; Ao centro garoto com 

vestimenta na cor branco segurando bandeira do Brasil e 

do estado de São Paulo;"Festividade da semana da 

pátria-1977".

061-10357 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem do mapa do Brasil sob cartaz com inscrição:"O 

Brasil é feito por nós" e cartazes ao chão;"Festividade da 

semana da pátria-1977".

061-10358 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de 

conservação.Quadros em exposição na"Festividade da 

semana da pátria-1977".

061-11299 fotografia Fotografia Colorida

061-11300 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro,garoto com cocar na cabeça e vestimenta 

indígena,diante de pessoa de costas(Luis de Souza Leão) 

(Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11301 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro,grupo de pessoas perfiladas com vestimentas 

indígenas (Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11302 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de garotas com vestimentas indígenas, curvadas 

e em círculo em via pública. (Desfile do "Dia do Índio" - 

1978).

061-11303 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro grupo de pessoas em círculo com vestimenta 

indígena,e à direita foco de luz.(Desfile do "Dia do Índio" - 

1978).



061-11304 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem( Carlos Eduardo Abarca e Messas) com 

braço sobre garoto de costas, diante de homem com 

microfone na mão.(Desfile do "Dia do Índio" - 1978).

061-11305 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro cinco garotos com vestimenta indígenas,sendo 

um com lança na mão;(Desfile do "Dia do Índio" - 1978).

061-11306 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas assistindo ao desfile em via pública. À 

direita, garoto com braços erguidos.(Desfile do "Dia do 

Índio" - 1978).

061-11307 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de seis pessoas perfiladas com vestimenta 

indígena. Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11308 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de garotas com vestimentas indígenas em via 

pública; Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11309 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro,grupo de pessoas curvadas em círculo,com 

vestimentas indígenas; Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11310 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano grupo de pessoas com vestimenta 

indígena abaixados diante de pessoas em pé com 

vestimenta indígena. Ao centro instrumento musical 

(Atabaque)deitado. Desfile do "Dia do Índio" - 1978.



061-11311 fotografia Fotografia Colorida

fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro grupo de crianças perfiladas em via pública;À 

direita abaixo,tampa de bueiro;(Desfile do "Dia do Índio" 

- 1978).

061-11312 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas com vestimentas indígenas,em círculo 

com braços levantados em via pública; Desfile do "Dia 

do Índio" - 1978.

061-11313 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro,duas pessoas perfiladas com máscara indígena 

em meio a via pública. Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11314 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; À 

direita,duas pessoas segurando faixa com 

inscrição"EESG "India Vanuire" em emio a via pública. 

Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11315 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Duas garotas com roupas indígenas, sentadas diante de 

grupo de pessoas com braços cruzados, perfilados com 

roupas indígenas; Ao centro menina com roupa indígena 

e arco e flecha na mão. (Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11316 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; À 

direita e ao centro,menina com placa na mão com 

inscrição"Festa de Aruã" em via pública.(Desfile do "Dia 

do Índio" - 1978.)

061-11317 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Ao 

centro,duas meninas com vestimentas indígenas em via 

pública. Desfile do "Dia do Índio" - 1978.



061-11318 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; À 

esquerda tres garotos com vestimentas indígenas e 

lança na mão, em via pública. Desfile do "Dia do Índio" - 

1978.

061-11319 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Dois grupos de meninas com vestimentas indígenas,em 

círculos em via pública; Desfile do "Dia do Índio" - 1978.

061-11320 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas perfiladas em via pública. Desfile do 

"Dia do Índio" - 1978.

061-20380 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

direito; Grupo de pessoas perfiladas diante de cartaz 

com inscrição:"Concurso Pinte sua cidade....".Segundo 

Livro Tombo:"6 fotografias coloridas postal exposição no 

Museu Pinte sua Cidade-alunos da FAUT".

061-20381 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

direito; Imagem de quatro adultos perfilados diante de 

painéis de exposição.Segundo Livro Tombo:"6 

fotografias coloridas postal exposição no Museu Pinte 

sua Cidade-alunos da FAUT".

061-20382 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com carimbo no canto inferior 

direito; Vista panorâmica de dentro de exposição. 

Segundo Livro Tombo:"6 fotografias coloridas postal 

exposição no Museu Pinte sua Cidade-alunos da FAUT".



061-20383 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida com carimbo no canto inferior direito; 

Ao centro homem de óculos, braços cruzados, perfilado 

por dois homens com aparelhos gravadores nas mãos. 

Segundo Livro Tombo:"6 fotografias coloridas postal 

exposição no Museu Pinte sua Cidade-alunos da 

FAUT"."Consta no TE que o homem de óculos é o sr. 

diretor José Roberto Maia Olivas Ferreira". 

061-20384 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida com carimbo no canto inferior direito; 

Imagem de faixa de inauguração sendo desatada por 

menino ao centro, perfilado por casal de óculos. 

Segundo Livro Tombo:"6 fotografias coloridas postal 

exposição no Museu Pinte sua Cidade-alunos da FAUT; 

Consta no TE que o homem de óculos é o sr. diretor José 

Roberto Maia Olivas Ferreira". 

061-20385 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida com carimbo no canto inferior direito; 

Imagem de painel de exposição.Segundo Livro 

Tombo:"6 fotografias coloridas postal exposição no 

Museu Pinte sua Cidade-alunos da FAUT".

061-00048.02 armamentos e munição Bainha Bainha em couro marrom com desenhos em couro claro.

061-00049.02 armamentos e munição Bainha

Bainha em couro com costura de fios de algodão, 

desenhos em linhas horizontais.

061-00637.02 armamentos e munição Bainha

Bainha em metal, com dois passadores em metal, uma 

abertura e ponta grossa.

061-00761.02 armamentos e munição Bainha Bainha em metal com suporte para cinto.

061-00989.02 armamentos e munição Bainha

Bainha em couro com costura de fios de algodão, pinos 

na borda, desenhos em alto relevo no centro.

061-01089.02 armamentos e munição Bainha Um estojo em couro escuro.



061-20240 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Senhora, 

com vestido na cor azul, bolsa sobre pernas, diante de 

homem de costas, com gravador na mão. Imagem 

relativa a abertura das Solenidades da Semana do Índio, 

no Mausoléu da Índia Vanuíre e no Salão Nobre Da E. E. 

P. S. G. Índia Vanuíre, com a Palestra da Professora Mila 

Tupes, no dia 13/4/1983 às 9 horas.

061-20241 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Em 

primeiro plano, grupo de pessoas sentadas de costas. Ao 

fundo e à esquerda, senhora de vestimenta na cor azul, 

diante de microfone com papel nas mãos. Imagem 

relativa a abertura das Solenidades da Semana do Índio, 

no Mausoléu da Índia Vanuíre e no Salão Nobre Da E. E. 

P. S. G. Índia Vanuíre, com a Palestra da Professora Mila 

Tupes, no dia 13/4/1983 'as 9 horas.

061-20242 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Ao 

centro, senhora de vestido florido com papel na mão, 

diante de microfone, ladeada por homem segurando 

microfone. Imagem relativa a abertura das Solenidades 

da Semana do Índio, no Mausoléu da Índia Vanuíre e no 

Salão Nobre Da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre, com a 

Palestra da Professora Mila Tupes, no dia 13/4/1983 'as 

9 horas.



061-20243 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo e 

direito; Senhora, com vestimenta azul diante de 

microfone. Imagem relativa a abertura das Solenidades 

da Semana do Índio, no Mausoléu da Índia Vanuíre e no 

Salão Nobre Da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre, com a 

Palestra da Professora Mila Tupes, no dia 13/4/1983 'as 

9 horas.

061-20244 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Imagem 

do mausoléu da indígena Vanuíre, com vaso com flores 

no lado direito, na abertura das Solenidades da Semana 

do Índio, na E. E. P. S. G. Índia Vanuíre, no dia 

13/4/1983 às 9 horas.

061-20245 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida em bom estado de conservação, com 

data impressa no canto inferior esquerdo; Senhora com 

vestimenta na cor azul, de óculos, mão esquerda 

apontando um mapado estado de São Paulo. A direita 

uma menina segurando o mapa. Imagem relativa a 

abertura das Solenidades da Semana do Índio, no Salão 

Nobre Da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre, com a Palestra da 

Professora Mila Tupes, no dia 13/4/1983 'as 9 horas.



061-20246 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida em bom estado de conservação, com 

data impressa no canto inferior esquerdo; À esquerda, 

microfone, senhora com vestimenta na cor azul, de perfil 

apontando a um papel grande com menina segurando, 

diante de mesa com toalha de renda branca. Imagem 

relativa a abertura das Solenidades da Semana do Índio, 

no Salão Nobre Da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre, com a 

Palestra da Professora Mila Tupes, no dia 13/4/1983 às 

9 horas.

061-20247 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida em bom estado de conservação, com 

data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

alunos sentados em interior de sala. Imagem relativa a 

abertura das Solenidades da Semana do Índio, no Salão 

Nobre Da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre, com a Palestra da 

Professora Mila Tupes, no dia 13/4/1983 às 9 horas.

061-20248 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Imagem 

de grupo de alunos de costas, sentados em interior de 

sala. Imagem relativa a abertura das Solenidades da 

Semana do Índio, no Salão Nobre Da E. E. P. S. G. Índia 

Vanuíre, com a Palestra da Professora Mila Tupes, no 

dia 13/4/1983 às 9 horas.



061-20249 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e carimbo 

no canto inferior direito; Grupo de pessoas perfilados, 

sendo tres mulheres indígenas e tres homens. à direita, 

homem de óculos diante de homem de perfil segurando 

gravador; Imagem relativa a abertura da Semana do 

Índio, no Museu H. P. Índia Vanuíre, com a presença do 

Senhor Prefeito Jesus Guimarães das Índias: Candira, 

Pirula, Ena e demais autoridades escolares no dia 

13/4/1983 às 10 horas.

061-20250 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Um 

homem e tres mulheres perfilados; Imagem relativa a 

abertura da Semana do Índio, na entrada do Museu H. 

P. Índia Vanuíre, com a presença do Senhor Prefeito 

Jesus Guimarães e das tres indigenas: Candira, Pirula, 

Ena e demais autoridades escolares no dia 13/4/1983 às 

10 horas.

061-20251 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; À 

esquerda, em primeiro plano, tres mulheres indígenas 

perfiladas diante de vitrine de exposição. À direita, tres 

alunos; Imagem relativa a abertura da Semana do Índio, 

no Museu H. P. Índia Vanuíre, com a presença do 

Senhor Prefeito Jesus Guimarães das Índias: Candira, 

Pirula, Ena e demais autoridades escolares no dia 

13/4/1983 às 10 horas.



061-20252 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo;Ao centro 

homem com braço direito estendido diante de mulher 

indígena de óculos, com cerâmica na mão; Imagem 

relativa a abertura da Semana do Índio, no Museu H. P. 

Índia Vanuíre, com a presença do Senhor Prefeito Jesus 

Guimarães e das indígenas Candira, Pirula, Ena e demais 

autoridades escolares no dia 13/4/1983 às 10 horas.

061-20253 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem de óculos e camisa listrada, segurando ponta de 

faixa nas cores verde e amarelo, ladeado por senhora 

indígena, de óculos segurando a outra ponta da faixa; 

Imagem relativa a abertura da Semana do Índio, no 

Museu H. P. Índia Vanuíre, com a presença do Senhor 

Prefeito Jesus Guimarães das indígenas Candira, Pirula, 

Ena e demais autoridades escolares no dia 13/4/1983 às 

10 horas.

061-20254 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de alunos sentados em interior de sala; Imagem 

relativa a abertura das Solenidades da Semana do Índio, 

no auditório do Museu Índia Vanuíre, com a Palestra da 

Professora Mila Tupes,no dia 13/4/1983 às 10 horas.

061-20255 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em cadeiras de auditório de 

costas diante de homem sentado, ladeado por duas 

cadeiras. Imagem interna do auditóriuo do Museu Índia 

Vanuíre.



061-20256 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Na 

parede, à esquerda lousa; Em primeiro plano, grupo de 

pessoas sentadas de costas diante de homem sentado 

em mesa. Imagem interna do auditório do Museu Índia 

Vanuíre.

061-20257 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem panorâmica de grupo de pessoas sentadas; Ao 

fundo, homem sentado. Imagem interior do auditório do 

Museu Índia Vanuíre.

061-20258 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de homem vestindo roupa clara com uma das 

mãos segurando livro detrás de mesa com gravador em 

cima.

061-20260 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, grupo de pessoas sentadas de costas, 

diante de mulher. Imagem relativa a Palestra do Dr. 

Ramon Barrionuevo no Auditório do Museu H. P. Índia 

Vanuíre no dia 14/4/1983.

061-20261 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e carimbo 

no canto inferior direito; Ao fundo à esquerda, homem 

de perfil com braço direito estendido diante painel; 

Imagem relativa a Palestra do Dr. Ramon Barrionuevo 

no Anfiteatro do Museu H. P. Índia Vanuíre no dia 

14/4/1983.



061-20262 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Homem 

de óculos, diante de painel. Imagem relativa a Palestra 

do Dr. Ramon Barrionuevo no Anfiteatro do Museu H. P. 

Índia Vanuíre no dia 14/4/1983.

061-20263 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia coloridaem bom estado de conservação, com 

marca de carimbo no canto inferior direito; Homem com 

vestimenta na cor clara, em pé diante de mesa com 

mãos apoidas sobre a mesma.

061-20264 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano, grupo de pessoas de sentados diante de 

homem em pé atrás de mesa com mãos apoidas sobre a 

mesma.

061-20265 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida em bom estado de conservação; 

Grupo de pessoas sentadas em interior de sala.

061-20266 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e carimbo 

no canto inferior direito; Em primeiro plano, grupo de 

crianças sentados. Ao fundo painel com desenhos 

colados e inscrito"Teatro de Bon..". Imagem relativa a 

apresentação de Teatro de Bonecos por Lázaro Show, no 

Anfiteatro do Museu H. P. Índia Vanuíre, nos dias 15 e 

16/4/1983, como parte das comemorações da Semana 

do Índio.



061-20267 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de crianças 

em interior de salão; Imagem relativa a apresentação de 

Teatro de Bonecos por Lázaro Show, no Anfiteatro do 

Museu H. P. Índia Vanuíre, nos dias 15 e 16/4/1983, 

como parte das comemorações da Semana do Índio.

061-20268 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior esquerdo; 

Imagem de painel com desenhos e inscrição"Teatro de 

Bonecos"; Apresentação de Teatro de Bonecos por 

Lázaro Show, no auditório do Museu H. P. Índia Vanuíre, 

nos dias 15 e 16/4/1983, como parte das 

comemorações da Semana do Índio.

061-20269 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo; Mulher 

diante de painel com inscrição" Teatro de Bonecos, 

..Azaro Sho...Tupã E.S....; Imagem relativa a 

apresentação de Teatro de Bonecos por Lázaro Show, no 

Anfiteatro do Museu H. P. Índia Vanuíre, nos dias 15 e 

16/4/1983, como parte das comemorações da Semana 

do Índio.

061-20270 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de tres 

bonecos. Imagem relativa a apresentação de Teatro de 

Bonecos por Lázaro Show, no Anfiteatro do Museu H. P. 

Índia Vanuíre, nos dias 15 e 16/4/1983, como parte das 

comemorações da Semana do Índio.



061-20271 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de painel com desenhos e inscrito"Teatro de 

Bone..."; Imagem relativa a apresentação de Teatro de 

Bonecos por Lázaro Show, no Anfiteatro do Museu H. P. 

Índia Vanuíre, nos dias 15 e 16/4/1983, como parte das 

comemorações da Semana do Índio.

061-20272 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

pessoas de costas diante de painel com desenhos; 

Imagem relativa a apresentação de Teatro de Bonecos 

por Lázaro Show, no Anfiteatro do Museu H. P. Índia 

Vanuíre, nos dias 15 e 16/4/1983, como parte das 

comemorações da Semana do Índio.

061-20273 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

pessoas sentadas. Imagem relativa a Coral infanto-

juvenil apresentado no auditório do Museu H. P. Índia 

Vanuíre na semana do índio de 16/04/83.

061-20274 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Em primeiro plano, à 

esquerda duas mulheres sentadas. Ao fundo grupo de 

crianças sentados em interior de sala; Imagem relativa a 

Coral infanto-juvenil apresentado no auditório do Museu 

H. P. Índia Vanuíre na semana do índio de 16/04/83.



061-20275 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de crianças 

perfilados,com vestimenta na cor azul diante de mulher 

e tripé com pasta. Imagem relativa a Coral infanto-

juvenil apresentado no auditório do Museu H. P. Índia 

Vanuíre na semana do índio de 16/04/83.

061-20276 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferiuor direito. Duas crianças com 

instrumento musical( violão) no colo, diante de mulher 

em pé. Imagem relativa a Coral infanto-juvenil 

apresentado no auditório do Museu H. P. Índia Vanuíre 

na semana do índio de 16/04/83.

061-20277 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Imagem 

panorâmica de grupo de crianças perfiladas em pé 

diante de mulher de costas; Imagem relativa a Coral 

infanto-juvenil apresentado no auditório do Museu H. P. 

Índia Vanuíre na semana do índio de 16/04/83.

061-20278 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia Colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de material 

indígena em vitrine. Exposição interna do Museu de 

material coletado pelas escolas.



061-20279 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Objetos/ cartazes 

expostos em interior de salão. Imagem relativa a 

Exposição interna do Museu H. P. Índia Vanuíre com 

material indígena, coletado na cidade pelas escolas, 

como parte das comemorações.

061-20280 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Cartazes expostos 

junto à parede. Imagem relativa a Exposição interna do 

Museu H. P. Índia Vanuíre com material indígena, 

coletado na cidade pelas escolas, como parte das 

comemorações.

061-20281 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Cinco 

bustos em madeira de indígenas em exposição; Imagem 

relativa a Exposição interna do Museu H. P. Índia 

Vanuíre com material indígena, coletado na cidade pelas 

escolas, como parte das comemorações.

061-20282 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Três painéis 

perfilados com cartazes diante de balcão com cerâmicas 

indígenas; Imagem relativa a Exposição interna do 

Museu H. P. Índia Vanuíre com material indígena, 

coletado na cidade pelas escolas, como parte das 

comemorações.



061-20283 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Vista panorâmica de 

campo aberto; Imagem relativa a comemoração a 

Semana do Índio no Posto Indígena Vanuíre com todas 

as atividades ali realizadas, por escolas, comunidades e 

Museu no dia 18/4/1983.

061-20284 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de 

conservação,com data impressa no canto inferior 

esquerdo e marca de carimbo no canto inferior direito; 

Vista panorâmica de campo com represa d'agua em 

primeiro plano. Imagem relativa a comemoração a 

Semana do Índio no Posto Indígena Vanuíre com todas 

as atividades ali realizadas, por escolas, comunidades e 

Museu no dia 18/4/1983.

061-20285 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Em 

primeiro plano dois garotos com cocar na cabeça; 

Imagem relativa a comemoração a Semana do Índio no 

Posto Indígena Vanuíre com todas as atividades ali 

realizadas, por escolas, comunidades e Museu no dia 

18/4/1983.

061-20286 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito;Em 

primeiro plano, grupo de crianças perfilados; Imagem 

relativa a comemoração a Semana do Índio no Posto 

Indígena Vanuíre com todas as atividades ali realizadas, 

por escolas, comunidades e Museu no dia 18/4/1983.



061-20287 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida em bom estado de conservação, com 

data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

estudantes de costas. Imagem relativa a comemoração 

a Semana do Índio no Posto Indígena Vanuíre com todas 

as atividades ali realizadas, por escolas, comunidades e 

Museu no dia 18/4/1983.

061-20288 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

estudantes diante de painel. Ao fundo porta aberta; 

Imagem relativa a comemoração a Semana do Índio no 

Posto Indígena Vanuíre com todas as atividades ali 

realizadas, por escolas, comunidades e Museu no dia 

18/4/1983.

061-20289 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de crianças 

perfiladas em pé. Ao fundo, porta aberta. Imagem 

relativa a comemoração a Semana do Índio no Posto 

Indígena Vanuíre com todas as atividades ali realizadas, 

por escolas, comunidades e Museu no dia 18/4/1983.

061-20294 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

crianças no interior de salão. Imagem relativa a 

comemoração a Semana do Índio no Posto Indígena 

Vanuíre com todas as atividades ali realizadas, por 

escolas, comunidades e Museu no dia 18/4/1983.



061-20295 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Três senhoras perfiladas. Imagem relativa a 

comemoração a Semana do Índio no Posto Indígena 

Vanuíre com todas as atividades ali realizadas, por 

escolas, comunidades e Museu no dia 18/4/1983.

061-20296 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Três 

mulheres e dois homens perfilados. Imagem relativa a 

comemoração a Semana do Índio no Posto Indígena 

Vanuíre com todas as atividades ali realizadas, por 

escolas, comunidades e Museu no dia 18/4/1983.

061-20297 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de crianças 

indígenas sentadas diante de bolo sobre mesa. Imagem 

relativa a comemoração a Semana do Índio no Posto 

Indígena Vanuíre com todas as atividades ali realizadas, 

por escolas, comunidades e Museu no dia 18/4/1983.

061-20298 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Três mulheres 

perfiladas diante de bolo; Indígenas Candire de óculos, 

Pirula e Ena. Imagem relativa a comemoração a 

Semana do Índio no Posto Indígena Vanuíre com todas 

as atividades ali realizadas, por escolas, comunidades e 

Museu no dia 18/4/1983.



061-20299 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Duas mulheres 

perfiladas diante de bolo. À esquerda, indígena Candire 

ladeada pela indígena Pirula. Imagem relativa a 

comemoração a Semana do Índio no Posto Indígena 

Vanuíre com todas as atividades ali realizadas, por 

escolas, comunidades e Museu no dia 18/4/1983.

061-20300 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Grupo de 

crianças sentadas diante de mesa com bolo. Ao fundo e 

ao meio mulher indígena de óculos. Imagem relativa a 

comemoração a Semana do Índio no Posto Indígena 

Vanuíre com todas as atividades ali realizadas, por 

escolas, comunidades e Museu no dia 18/4/1983.

061-20301 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Em 

primeiro plano garoto com mão na boca. Imagem 

relativa aos narradores, apresentadores, conjuntos 

musicais e público presente as comemorações da 

Semana do índio no Salão Nobre Associação de Ensino 

de Tupã, nos dias 18 e 19/4/1983, com a presença de 

autoridades e da Diretora Nair Ghedine.



061-20302 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Mulher 

de vestido e óculos ao lado de vaso, diante de 

microfone. Ao fundo cortina na cor vermelho. Imagem 

relativa aos narradores, apresentadores, conjuntos 

musicais e público presente as comemorações da 

Semana do índio no Salão Nobre Associação de Ensino 

de Tupã, nos dias 18 e 19/4/1983, com a presença de 

autoridades e da Diretora Nair Ghedine.

061-20303 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Grupo de pessoas sentadas em interior de salão. 

Imagem relativa aos narradores, apresentadores, 

conjuntos musicais e público presente as comemorações 

da Semana do índio no Salão Nobre Associação de 

Ensino de Tupã, nos dias 18 e 19/4/1983, com a 

presença de autoridades e da Diretora Nair Ghedine.

061-20304 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Ao 

centro, garoto com pintura indígena. Imagem relativa 

aos narradores, apresentadores, conjuntos musicais e 

público presente as comemorações da Semana do índio 

no Salão Nobre Associação de Ensino de Tupã, nos dias 

18 e 19/4/1983, com a presença de autoridades e da 

Diretora Nair Ghedine.



061-20305 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Homem (Luis Carlos 

Motta) com papel nas mãos diante de microfone. 

Imagem relativa aos narradores, apresentadores, 

conjuntos musicais e público presente as comemorações 

da Semana do índio no Salão Nobre Associação de 

Ensino de Tupã, nos dias 18 e 19/4/1983, com a 

presença de autoridades e da Diretora Nair Ghedine.

061-20306 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo; Senhora 

de óculos e casaco na cor vermelho ladeada por menina 

com cocar e pintura indígena. Imagem relativa aos 

narradores, apresentadores, conjuntos musicais e 

público presente as comemorações da Semana do índio 

no Salão Nobre Associação de Ensino de Tupã, nos dias 

18 e 19/4/1983, com a presença de autoridades e da 

Diretora Nair Ghedine.

061-20307 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Homem segurando 

papel e com mão no microfone diante de cortina na cor 

vermelho; Imagem relativa aos narradores, 

apresentadores, conjuntos musicais e público presente 

as comemorações da Semana do índio no Salão Nobre 

Associação de Ensino de Tupã, nos dias 18 e 19/4/1983, 

com a presença de autoridades e da Diretora Nair 

Ghedine.



061-20308 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Garoto com chapéu, 

segurando microfone ao lado de dois homens segurando 

violão; Imagem relativa aos narradores, 

apresentadores, conjuntos musicais e público presente 

as comemorações da Semana do índio no Salão Nobre 

Associação de Ensino de Tupã, nos dias 18 e 19/4/1983, 

com a presença de autoridades e da Diretora Nair 

Ghedine.

061-20309 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com data impressa no canto inferior 

esquerdo e marca de carimbo no canto inferior direito; 

Três rapazes perfilados,segurando instrumento musical 

diante de cortina na cor vermelha; Imagem relativa aos 

narradores, apresentadores, conjuntos musicais e 

público presente as comemorações da Semana do índio 

no Salão Nobre Associação de Ensino de Tupã, nos dias 

18 e 19/4/1983, com a presença de autoridades e da 

Diretora Nair Ghedine.

061-20310 histórico Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Homem 

segurando violão, com o pé direito sobre cadeira. 

Imagem relativa aos narradores, apresentadores, 

conjuntos musicais e público presente as comemorações 

da Semana do índio no Salão Nobre Associação de 

Ensino de Tupã, nos dias 18 e 19/4/1983, com a 

presença de autoridades e da Diretora Nair Ghedine.



061-20311 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Imagem de senhora 

sentada,de óculos ao lado de garota com vestimenta na 

cor escura. Ao fundo e à direita, garota em pé com 

pintura e vestimenta indígena. Imagem relativa aos 

narradores, apresentadores, conjuntos musicais e 

público presente as comemorações da Semana do índio 

no Salão Nobre Associação de Ensino de Tupã, nos dias 

18 e 19/4/1983, com a presença de autoridades e da 

Diretora Nair Ghedine.

061-20312 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Mulher de óculos, 

vestimenta florido, segurando microfone. Imagem 

relativa aos narradores, apresentadores, conjuntos 

musicais e público presente as comemorações da 

Semana do índio no Salão Nobre Associação de Ensino 

de Tupã, nos dias 18 e 19/4/1983, com a presença de 

autoridades e da Diretora Nair Ghedine.

061-20313 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de pessoas 

sentadas em interior de salão. Imagem relativa aos 

narradores, apresentadores, conjuntos musicais e 

público presente as comemorações da Semana do índio 

no Salão Nobre Associação de Ensino de Tupã, nos dias 

18 e 19/4/1983, com a presença de autoridades e da 

Diretora Nair Ghedine.



061-20314 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estadeo de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Em primeiro plano 5 

crianças ( 3 de costas e 2 de frente)sentadas ao chão 

com vestimenta e pintura indígena. Ao fundo grupo de 

alunos perfilados, com vestimenta e pintura indígena. 

Imagem de alunos da E. E. P. G. Luíz de Souza Leão nas 

comemorações relativas a Semana do Índio no Salão 

Nobre Associação de Ensino de Tupã com apresentação 

no dia 18/4/1983 da Dança do Bambu.

061-20315 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Quatro meninas em 

pé e grupo de meninas perfiladas ao fundo. Cinco 

garotos sentados ao lado de bambú ao chão; Imagem 

de alunos da E. E. P. G. Luíz de Souza Leão nas 

comemorações relativas a Semana do Índio no Salão 

Nobre Associação de Ensino de Tupã com apresentação 

no dia 18/4/1983 da Dança do Bambu.

061-20316 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canot inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de meninas 

perfiladas em pé, com vestimenta e pintura indígenas, 

com braços erguidos e pernas abertas. Alunas da E. E. P. 

G. Helena Pavaneli Porto nas comemorações relativas a 

Semana do Índio no Salão Nobre Associação de Ensino 

de Tupã com apresentação no dia 18/4/1983 da Dança 

Todo dia é dia de Índio.



061-20317 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de garotas 

com vestimenta indígena sob palco. Alunas da E. E. P. G. 

Helena Pavaneli Porto nas comemorações relativas a 

Semana do Índio no Salão Nobre Associação de Ensino 

de Tupã com apresentação no dia 18/4/1983 da Dança 

Todo dia é dia de Índio.

061-20318 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de meninas 

agrupadas em círculo, com vestimenta indígena sob 

palco. Alunas da E. E. P. G. Helena Pavaneli Porto nas 

comemorações relativas a Semana do Índio no Salão 

Nobre Associação de Ensino de Tupã com apresentação 

no dia 18/4/1983 da Dança Todo dia é dia de Índio.

061-20319 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação , 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Grupo de 

meninas com vestimenta indígenas, perna direita 

dobrada e levantada sob palco. Alunas da E. E. P. G. 

Helena Pavaneli Porto nas comemorações relativas a 

Semana do Índio no Salão Nobre Associação de Ensino 

de Tupã com apresentação no dia 18/4/1983 da Dança 

Todo dia é dia de Índio.



061-20320 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Grupo de meninas com vestimenta indígena, com braços 

erguidos sob palco. Alunas da E. E. P. G. Helena Pavaneli 

Porto nas comemorações relativas a Semana do Índio no 

Salão Nobre Associação de Ensino de Tupã com 

apresentação no dia 18/4/1983 da Dança Todo dia é dia 

de Índio.

061-20321 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Grupo de meninas 

com vestimenta indígena, em círculo e com braços 

erguidos. Imagem de alunas da E. E. P. G. Helena 

Pavaneli Porto nas comemorações relativas a Semana 

do Índio no Salão Nobre Associação de Ensino de Tupã 

com apresentação no dia 18/4/1983 da Dança Todo dia 

é dia de Índio.

061-20322 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Em 

primeiro plano três crianças com vestimentas indígena, 

de mãos dadas e descalças. Ao fundo e centro mulher de 

óculos. Alunas da E. E. P. G. Associação de Ensino nas 

comemorações relativas a Semana do Índio no Salão 

Nobre da mesma com apresentação de Dança ìndígena, 

no dia 19/4/1983.



061-20323 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo na lateral inferior direito; Duas crianças 

sentadas diante de oca e com vestimenta indígena; 

Alunos da E. E. P. G. Associação de Ensino nas 

comemorações relativas a Semana do Índio no Salão 

Nobre da mesma com apresentação de Dança ìndígena, 

no dia 19/4/1983.

061-20324 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Crianças perfiladas em pé, com vestimentas indígenas. 

Alunos da E. E. P. G. Associação de Ensino nas 

comemorações relativas a Semana do Índio no Salão 

Nobre da mesma com apresentação de Dança ìndígena, 

no dia 19/4/1983.

061-20325 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. Em 

primeiro plano, grupo de crianças perfiladas, de mãos 

dadas, com vestimentas indígenas.Ao fundo, mulher de 

camiseta na cor clara. Alunos da E. E. P. G. Associação 

de Ensino nas comemorações relativas a Semana do 

Índio no Salão Nobre da mesma com apresentação de 

Dança ìndígena, no dia 19/4/1983.

061-20326 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, com data impressa no canto superior 

esquerdo e marca de carimbo no canto inferior direito; 

Ao centro menino segurando arco e flecha, ladeado por 

duas meninas, com vestimentas indígenas. Alunos da E. 

E. P. G. Associação de Ensino nas comemorações 

relativas a Semana do Índio no Salão Nobre da mesma 

com apresentação de Dança ìndígena, no dia 

19/4/1983.



061-20327 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Crianças perfiladas 

em círculo, com vestimentas indígena. Alunos da E. E. P. 

G. Associação de Ensino nas comemorações relativas a 

Semana do Índio no Salão Nobre da mesma com 

apresentação de Dança ìndígena, no dia 19/4/1983.

061-20328 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa e marca de carimbo no canto inferior 

esquerdo. Crianças com vestimenta indígena; Ao centro, 

em primeiro plano, dois garotos com mãos na testa. 

Alunos da E. E. P. G. Associação de Ensino nas 

comemorações relativas a Semana do Índio no Salão 

Nobre da mesma com apresentação de Dança ìndígena, 

no dia 19/4/1983.

061-20329 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Grupo de crianças 

com vestimenta indígena diante de três mulheres. 

Alunos da E. E. P. G. Associação de Ensino nas 

comemorações relativas a Semana do Índio no Salão 

Nobre da mesma com apresentação de Dança ìndígena, 

no dia 19/4/1983.



061-20330 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto infeior esquerdo; Em 

primeiro plano 4 crianças com vestimenta indígena e 

braços erguidos. Alunos da E. E. P. G. Associação de 

Ensino nas comemorações relativas a Semana do Índio 

no Salão Nobre da mesma com apresentação de Dança 

ìndígena, no dia 19/4/1983.

061-20331 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Vista panorâmica de 

grupo de crianças com vestimentas indígenas sobre 

palco. Imagem de alunos da E. E. P. G. Associação de 

Ensino nas comemorações relativas a Semana do Índio 

no Salão Nobre da mesma com apresentação de Dança 

ìndígena, no dia 19/4/1983.

061-20332 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação e 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

pessoas perfilados. Em primeiro plano 4 crianças 

sentadas ao chão diante de 10 adultos. Imagem de 

alunos da E. E. P. G. Anísio Carneiro no Salão Nobre 

Associação de Ensino com apresentação "As Lágrimas 

de Potira", como parte da comemoração de Semana do 

Índio.

061-20333 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Homem perfilado, com microfone na mão diante de 

menina com pasta nas mãos. Apresentação de aluna da 

E. E. P. G. Anísio Carneiro no Salão Nobre Associação de 

Ensino com apresentação "As Lágrimas de Potira", como 

parte da comemoração de Semana do Índio.



061-20334 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Imagem 

panorâmica de 6 pessoas em pé sobre palco. Imagem 

de alunos da E. E. P. G. Anísio Carneiro no Salão Nobre 

Associação de Ensino com apresentação "As Lágrimas 

de Potira", como parte da comemoração de Semana do 

Índio.

061-20335 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Casal com 

vestimentas indígenas diante de oca. Imagem de alunos 

da E. E. P. G. Anísio Carneiro no Salão Nobre Associação 

de Ensino com apresentação "As Lágrimas de Potira", 

como parte da comemoração de Semana do Índio.

061-20336 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida,em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo. Pessoa 

com máscara, sentado com braços e pernas cruzadas 

diante de vegetação. Aluno da E. E. P. G. Anísio Carneiro 

no Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"As Lágrimas de Potira", como parte da comemoração 

de Semana do Índio.

061-20337 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Menina com 

vestimenta indígena, com haste em madeira nas mãos 

diante de pilão. Aluna da E. E. P. G. Anísio Carneiro no 

Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"As Lágrimas de Potira", como parte da comemoração 

de Semana do Índio.



061-20338 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Cinco pessoas com 

vestimentas indígenas em palco. Alunos da E. E. P. G. 

Anísio Carneiro no Salão Nobre Associação de Ensino 

com apresentação "As Lágrimas de Potira", como parte 

da comemoração de Semana do Índio.

061-20339 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Cinco 

pessoas perfiladas, com vestimentas indígenas diante 

de oca. Imagem de alunos da E. E. P. G. Anísio Carneiro 

no Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"As Lágrimas de Potira", como parte da comemoração 

de Semana do Índio.

061-20340 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Menino com 

vestimenta indígena, com flechas na mão direita diante 

de entrada de oca. Aluno da E. E. P. G. Anísio Carneiro 

no Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"As Lágrimas de Potira", como parte da comemoração 

de Semana do Índio.

061-20341 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Imagem de menina 

com vestimenta indígena com as mãos em fitas de 

bambu. Aluna da E. E. P. G. Anísio Carneiro no Salão 

Nobre Associação de Ensino com apresentação "As 

Lágrimas de Potira", como parte da comemoração de 

Semana do Índio.



061-20342 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto infeior esquerdo e marca de 

carimbo no canto inferior direito. Pessoas perfiladas, 

com vestimenta indígena. Alunos da E. E. P. S. G. Índia 

Vanuíre no Salão Nobre Associação de Ensino com 

apresentação "Confraternização de Tribos", como parte 

da comemoração de Semana do Índio, no dia 

19/4/1983.

061-20343 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Em 

primeiro plano ao centro, menina com vestimenta 

indígena com braços levantados. Alunos da E. E. P. S. G. 

Índia Vanuíre no Salão Nobre Associação de Ensino com 

apresentação "Confraternização de Tribos", como parte 

da comemoração de Semana do Índio, no dia 

19/4/1983.

061-20344 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Em 

primeiro plano, ao centro, menina com vestimenta 

indígena, de perfil. Alunos da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre 

no Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"Confraternização de Tribos", como parte da 

comemoração de Semana do Índio, no dia 19/4/1983.



061-20345 fotografia fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Em primeiro plano 

duas meninas com vestimenta indígena com braços 

semi-erguidos. Alunos da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre no 

Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"Confraternização de Tribos", como parte da 

comemoração de Semana do Índio, no dia 19/4/1983.

061-20346 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Em primeiro plano 3 

meninas perfiladas, com vestimenta indígena com 

braços para trás. À esquerda meninos sentados. Alunos 

da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre no Salão Nobre Associação 

de Ensino com apresentação "Confraternização de 

Tribos", como parte da comemoração de Semana do 

Índio, no dia 19/4/1983.

061-20347 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Grupo de pessoas 

com vestimenta indígena, ajoelhadas ao chão, com 

braços esticados circundando duas pessoas sentadas ao 

centro. Alunos da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre no Salão 

Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"Confraternização de Tribos", como parte da 

comemoração de Semana do Índio, no dia 19/4/1983.



061-20348 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estadop de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Em 

primeiro plano duas crianças com vestimenta indígena 

sentadas; Ao fundo duas pessoas de mãos dadas com 

vestimenta indígena. Alunos da E. E. P. S. G. Índia 

Vanuíre no Salão Nobre Associação de Ensino com 

apresentação "Confraternização de Tribos", como parte 

da comemoração de Semana do Índio, no dia 

19/4/1983.

061-20349 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior esquerdo.Menina com 

vestimenta indígena diante de vegetação. Aluna da E. E. 

P. S. G. Índia Vanuíre no Salão Nobre Associação de 

Ensino com apresentação "Confraternização de Tribos", 

como parte da comemoração de Semana do Índio, no 

dia 19/4/1983.

061-20350 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Grupo de pessoas 

sentadas ,com vestimenta indígena diante de 3 

mulheres perfiladas. Alunas da E. E. P. S. G. Índia 

Vanuíre no Salão Nobre Associação de Ensino com 

apresentação "Confraternização de Tribos", como parte 

da comemoração de Semana do Índio, no dia 

19/4/1983.



061-20351 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Em primeiro plano 

dois troncos; Três garotas perfiladas, com vestimenta 

indígena; Estudantes da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre no 

Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"Confraternização de Tribos", como parte da 

comemoração de Semana do Índio, no dia 19/4/1983.

061-20352 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no cnato inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem 

panorâmica de grupo de pessoas em pé, em círculo, com 

vestimenta indígena sob palco. Alunos da E. E. P. S. G. 

Índia Vanuíre no Salão Nobre Associação de Ensino com 

apresentação "Confraternização de Tribos", como parte 

da comemoração de Semana do Índio, no dia 

19/4/1983.

061-20353 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo. Garoto 

com vestimenta indígena, segurando arco e flechas, 

descalço. Aluno da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre no Salão 

Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"Confraternização de Tribos", como parte da 

comemoração de Semana do Índio, no dia 19/4/1983.



061-20354 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo. Garota 

segurando pasta nas mãos diante de microfone. Aluna 

da E. E. P. S. G. Índia Vanuíre no Salão Nobre Associação 

de Ensino com apresentação "Confraternização de 

Tribos", como parte da comemoração de Semana do 

Índio, no dia 19/4/1983.

061-20355 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem panorâmica de grupo de pessoas com 

vestimenta indígena sob palco com vegetação e oca. 

Alunos da E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo Piza no Salão 

Nobre Associação de Ensino com apresentação "Lenda 

do Uirapuru", como parte da comemoração de Semana 

do Índio.

061-20356 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Grupo de pessoas 

sentadas com vestimenta indígenas sob palco. Alunos 

da E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo Piza no Salão Nobre 

Associação de Ensino com apresentação "Lenda do 

Uirapuru", como parte da comemoração de Semana do 

Índio.

061-20357 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano três pessoas perfiladas com vestimenta 

indígena, ao centro garoto sentadoe ao fundo 4 pessoas 

em pé com vestimenta indígena. Alunos da E. E. P. S. G. 

Dr. Lélio Toledo Piza no Salão Nobre Associação de 

Ensino com apresentação "Lenda do Uirapuru", como 

parte da comemoração de Semana do Índio.



061-20358 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro, grupo de pessoas com vestimenta indígena em 

círculo de costas.Alunos da E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo 

Piza no Salão Nobre Associação de Ensino com 

apresentação "Lenda do Uirapuru", como parte da 

comemoração de Semana do Índio.

061-20359 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito; Em 

primeiro plano menina com vestimenta indígena. Ao 

fundo duas pessoas sentadas e duas em pé. Alunos da 

E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo Piza no Salão Nobre 

Associação de Ensino com apresentação "Lenda do 

Uirapuru", como parte da comemoração de Semana do 

Índio.

061-20360 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo de 

pessoas perfiladas, com vestimenta indígena sob palco. 

Alunos da E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo Piza no Salão 

Nobre Associação de Ensino com apresentação "Lenda 

do Uirapuru", como parte da comemoração de Semana 

do Índio.

061-20361 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Em primeiro plano 

grupo de pessoas sentadas, assistindo ao grupo de 

pessoas com vestimenta indígena sob palco com oca e 

vegetação. Alunos da E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo Piza 

no Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"Lenda do Uirapuru", como parte da comemoração de 

Semana do Índio.



061-20362 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito; Imagem de garota 

com vestimenta indígena, mão direita na cintura diante 

de oca. Aluna da E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo Piza no 

Salão Nobre Associação de Ensino com apresentação 

"Lenda do Uirapuru", como parte da comemoração de 

Semana do Índio.

061-20363 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo; Grupo 

com 10 pessoas, com vestimenta indígena sob palco; 

Alunos da E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo Piza no Salão 

Nobre Associação de Ensino com apresentação "Lenda 

do Uirapuru", como parte da comemoração de Semana 

do Índio.

061-20364 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Grupo de 

pessoas com vestimenta indígena, sentadas e ao centro 

garota em pé, com vestimenta indígena na cor branco 

com braços abertos. Alunos da E. E. P. S. G. Dr. Lélio 

Toledo Piza no Salão Nobre Associação de Ensino com 

apresentação "Lenda do Uirapuru", como parte da 

comemoração de Semana do Índio.



061-20365 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Grupo de garotas 

com vestimenta indígena sentadas diante de rapaz com 

chapéu e segurando uma gaiola. Alunos da E. E. P. S. G. 

Dr. Lélio Toledo Piza no Salão Nobre Associação de 

Ensino com apresentação "Lenda do Uirapuru", como 

parte da comemoração de Semana do Índio.

061-20366 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Pessoa com pasta 

nas mãos, diante de microfone. Aluna da E. E. P. S. G. 

Dr. Lélio Toledo Piza no Salão Nobre Associação de 

Ensino com apresentação "Lenda do Uirapuru", como 

parte da comemoração de Semana do Índio.

061-20367 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impr4essa no canto superior esquerdo. Garota 

com vestimenta indígena na cor branco diante de 

entrada de oca. Aluna da E. E. P. S. G. Dr. Lélio Toledo 

Piza no Salão Nobre Associação de Ensino com 

apresentação "Lenda do Uirapuru", como parte da 

comemoração de Semana do Índio.



061-20386 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Data impressa no canto inferior esquerdo. Ao centro 

garoto com capa na cor branco, segurando 

bandeira.Alunos da E. E. P. G. Vila São Paulo na 

apresentação do coral dramatizado: "O Índio ontem e 

hoje" no salão nobre da Associação da Ensino de Tupã, 

na noite de 19/4/1983 como parte das comemorações 

da Semana do Índio.

061-20387 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Imagem 

panorâmica de grupo de pessoas com vestimenta 

indígena e frei ao centro. Alunos da E. E. P. G. Vila São 

Paulo na apresentação do coral dramatizado: "O Índio 

ontem e hoje" no salão nobre da Associação da Ensino 

de Tupã, na noite de 19/4/1983 como parte das 

comemorações da Semana do Índio.

061-20388 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Vista panorâmica de grupo de pessoas em palco. Ao 

centro 1 pessoa sentada com vestimenta religiosa 

ladeado por 5 crianças sentadas com vestimenta 

indígena. Alunos da E. E. P. G. Vila São Paulo na 

apresentação do coral dramatizado: "O Índio ontem e 

hoje" no salão nobre da Associação da Ensino de Tupã, 

na noite de 19/4/1983 como parte das comemorações 

da Semana do Índio.



061-20389 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro uma pessoa segurando bandeira na cor branco. 

Alunos da E. E. P. G. Vila São Paulo na apresentação do 

coral dramatizado: "O Índio ontem e hoje" no salão 

nobre da Associação da Ensino de Tupã, na noite de 

19/4/1983 como parte das comemorações da Semana 

do Índio.

061-20390 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida em bom estado de conservação, com 

data impressa no canto inferior esquerdo e marca de 

carimbo no canto inferior direito. Grupo de crianças 

sentadas ao chão com vestimenta indígena. Ao fundo 

coral. Alunos da E. E. P. G. Vila São Paulo na 

apresentação do coral dramatizado: "O Índio ontem e 

hoje" no salão nobre da Associação da Ensino de Tupã, 

na noite de 19/4/1983 como parte das comemorações 

da Semana do Índio.

061-20391 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Imagem 

panorâmica de grupo de pessoas sobre palco. Alunos da 

E. E. P. G. Vila São Paulo na apresentação do coral 

dramatizado: "O Índio ontem e hoje" no salão nobre da 

Associação da Ensino de Tupã, na noite de 19/4/1983 

como parte das comemorações da Semana do Índio.



061-20392 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto superior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Em primeiro plano 

garoto com vestimenta religiosacom vareta na mão 

direita, diante de garoto com vestimenta indígena. 

Alunos da E. E. P. G. Vila São Paulo na apresentação do 

coral dramatizado: "O Índio ontem e hoje" no salão 

nobre da Associação da Ensino de Tupã, na noite de 

19/4/1983 como parte das comemorações da Semana 

do Índio.

061-20393 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Grupo de 

garotos com vestimenta indígenas sentados. Ao fundo 8 

garotas com vestimenta superior na cor vermelho sob 

degraus, com pasta na mão. alunos da E. E. P. G. Vila 

São Paulo na apresentação do coral dramatizado: "O 

Índio ontem e hoje" no salão nobre da Associação da 

Ensino de Tupã, na noite de 19/4/1983 como parte das 

comemorações da Semana do Índio.

061-20394 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo e marca 

de carimbo no canto inferior direito. Grupo de crianças 

sentadas com vestimenta indígena diante de grupo de 

crianças com pastas pretas nas mãos (Coral). Alunosda 

E. E. P. G. Vila São Paulo na apresentação do coral 

dramatizado: "O Índio ontem e hoje" no salão nobre da 

Associação da Ensino de Tupã, na noite de 19/4/1983 

como parte das comemorações da Semana do Índio.



061-20395 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com marca de carimbo no canto inferior direito. Menina 

descalça, com vestimenta e pintura indígena. Aluna da 

E. E. P. G. Vila São Paulo na apresentação do coral 

dramatizado: "O Índio ontem e hoje" no salão nobre da 

Associação da Ensino de Tupã, na noite de 19/4/1983 

como parte das comemorações da Semana do Índio.

061-20909 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com data impressa no canto inferior esquerdo. Imagem 

panorâmica de grupo de pessoas com vestimenta 

indígena.Alunos em palco com vestimenta indígena.

061-20910 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação, 

com datas impressa no canto inferior esquerdo. Imagem 

de quatro pessoas em pé, duas sentadas e um agachado 

de braços cruzados, ladeados por dois grupos de crianças 

perfiladas ajoelhadas com vestimenta indígenas. Alunos 

em palco com vestimenta indígena.

061-20911 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação. 

Imagem de mulher com vestimenta azul diante de 

microfone.

061-19416.01 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Imagem panorâmica de erosão; Ao fundo 

imagem de edificação.

061-19416.02 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; À esquerda, em primeiro plano, homem 

empurrando carrinho de mão; Ao centro, grupo de 

homens com chapéu.



061-19416.03 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de homem ao centro de erosão; 

Ao fundo edificação.

061-19416.04 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano cerca de madeira, e ao 

fundo vegetação.

061-19416.05 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Ao centro homem agachado sobre 

tubulação em construção.

061-19416.06 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, com data escrita na parte 

inferior, em bom estado de conservação; Imagem de 

construção em erosão.

061-19416.07 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, com data escrita na parte 

inferior, em bom estado de conservação; Imagem de 

construção em erosão.

061-19416.08 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano construção em erosão e 

ao fundo edificação.

061-19416.09 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de erosão, ao centro homens 

trabalhando.

061-19416.10 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, com data escrita na parte 

superior, em bom estado de conservação; Ao fundo 

edificação.

061-19416.11 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, com descrição datilografado 

na parte superior, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano gramado e ao fundo edificação.

061-19416.12 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, com data escrita na parte 

superior, em bom estado de conservação; Imagem de 

canal de esgoto e edificação ao fundo.



061-19416.13 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de erosão; Ao centro 3 pessoas.

061-19416.14 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Em primeiro plano canal de esgoto à 

esquerda e ao fundo à direita vegetação.

061-19416.15 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de construção em erosão. 

061-19416.16 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Em 

primeiro plano via pública sem pavimentação, e aos 

fundos edificação.

061-19416.17 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de armação de construção.

061-19416.18 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Homem de óculos esculos, agachado em via pública sem 

pavimentação.

061-19416.19 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; 

Imagem de parede de concreto e terra.

061-19416.20 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; Ao 

centro homem em pé, sobre monte de terra.

061-19416.21 fotografia Fotografia Colorida 1974

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; À 

esquerda, rolo de arame à direita parede de terra.

061-19416.22 fotografia Fotografia Colorida

Fotografia colorida, em bom estado de conservação; à 

esquerda parede de concreto e ao centro terra.

061-19416.23 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de edificação.

061-19416.24 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação; Imagem de erosão ao lado de edificação.



061-19416.25 fotografia Fotografia Preto e Branco

Fotografia Preto e Branco, em bom estado de 

conservação com descrição na parte inferior; Imagem de 

terra. Ao fundo edificação.

061-05923 filatelia Selo de Israel

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada de touro; 

com valor de 0,02; Cor vermelho. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte.

061-05936 filatelia Selo da Tailândia

Selo vertical denteado;Imagem antropomorfa;valor de 

3;Cor roxo,preto e vermelho;Franquia 

múltipla(3).Provido de carimbo de porte.

061-05937 filatelia Selo da Tailândia

Selo vertical denteado;Imagem antropomorfa;valor de 

3;Cor roxo,preto e vermelho;Franquia 

múltipla(3).Provido de carimbo de porte.

061-05938 filatelia Selo da Tailândia

Selo vertical denteado;Imagem antropomorfa;valor de 

3;Cor roxo,preto e vermelho;Franquia 

múltipla(3).Provido de carimbo de porte.

061-05939 filatelia Selo da Tailândia

Selo vertical denteado;Imagem antropomorfa;valor de 

3;Cor roxo,preto e vermelho;Franquia isolada.

061-05945 filatelia Selo da Turquia

Selo vertical,denteado; Imagem de sol com valor de 50 

Kurus no interior; Cor laranja; Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte.

061-05946 filatelia Selo da Turquia

Selo vertical,denteado; Imagem de sol com valor de 10 

Kurus no interior; Cor azul; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05947 filatelia Selo da Turquia

Selo vertical,denteado; Imagem de sol com valor de 1 

Kurus no interior; Cor verde; Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte.

061-05948 filatelia Selo da Turquia

Selo vertical,denteado; Efígie masculina com valor de 

20Krs; Cor marrom; Franquia isolada; Provido de 

carimbo de porte.



061-05949 filatelia Selo da Turquia

Selo vertical, denteado; Efígie masculina com valor de 

20Krs; Cor marrom; Franquia isolada; Provido de 

carimbo de porte.

061-05950 filatelia Selo da Turquia

Selo vertical,denteado; Efígie masculina com valor de 

20Krs; Cor azul; Franquia isolada; Provido de carimbo de 

porte.

061-05959 filatelia Selo da Dinamarca

Selo vertical,denteado e efígie masculina com valor de 

25; Cor marrom; Franquia isolada; Provido de carimbo 

de porte.

061-05960 filatelia Selo da Dinamarca

Selo vertical,denteado,com efígie masculina com valor 

de 30; Cor vermelho; Franquia isolada; Provido de 

carimbo de porte.

061-05961 filatelia Selo da Dinamarca

Selo vertical,denteado,com imagem de coroa com valor 

de 10 ore; Cor verde; Franquia isolada provido de 

carimbo de porte.

061-05962 filatelia Selo da Dinamarca

Selo vertical,denteado,com efígie masculina;com valor 

de 25;Cor marrom;Franquia isolada;Provido de carimbo 

de porte.

061-05963 filatelia Selo da Dinamarca

Selo vertical,denteado,com imagem de coroa;com valor 

de 70 ore;Cor vermelho;Franquia isolada.provido de 

carimbo de porte.

061-05971 filatelia Selo da Dinamarca

Selo vertical,denteado, sobre placa de papel 

quadrangular; imagem estilizada; com valor de 30. Cor 

verde. Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-05974 filatelia Selo de Israel

Selo vertical,denteado; Imagem de moeda com valor de 

5; Cor roxo; Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte.

061-06014 filatelia Selo da Holanda

Selo vertical, denteado; Efígie feminina; com valor de 30 

c; Cor vermelho. Franquia múltipla de 03 selos. Provido 

de carimbo de porte.



061-06173 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem da Casa da Moeda 

do Brasil; com valor de 1,00; Cor roxo. Franquia múltipla 

de 2 selos. Provido de carimbo de porte . Série 

Algarismos.

061-06177 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem de animal(cachorro-

Fila Brasileiro); com valor de 2,5; Cor azul, verde, 

marrom, preto, amarelo. Franquia múltipla de 2 selos. 

Provido de carimbo de porte - Série animais brasileiros.

061-06220 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie feminina(Anita Garibaldi); 

com valor de 5 cts; Cor marrom. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte .Série Mulheres Célebres.

061-06301 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de fogo, valor de 10 

cts; Cor azul,branco e laranja; Franquia isolada, provido 

de carimbo de porte. Série Ano Internacional dos Direitos 

Humanos.

061-07793 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Efígie de Madre Joana Angélica; 

com valor de 1 ct; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte .Série Mulheres Famosas do Brasil.

061-08750 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de inscrições rupestres 

da Pedra Lavrada do Ingá, Paraíba com valor de 0,70; 

Cor bege, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo de 

porte - Série Arqueologia Brasileira.sobre folheto de 

edital.

061-08751 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem de cerâmica 

Marajoara, Pará; com valor de 1,00; Cor marrom, 

vermelho, preto. Franquia isolada. Provido de carimbo 

de porte. Série Arqueologia Brasileira.Sobre folheto de 

edital.



061-08752 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal,denteado;Imagem de peixe fóssil-Ceará 

com valor de 1,00; Cor amarelo e preto; Franquia 

isolada. Provido de carimbo de porte; Série Arqueologia 

Brasileira; Sobre folheto de edital.

061-08781 filatelia Selo do Brasil

Selo horizontal, denteado; Imagem do emblema da ECT 

com valor de 2,00; Cor azul. Franquia isolada. Provido de 

carimbo de porte. Série Tipo "Gravura".

061-08806 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de Universidade de 

Coimbra; com valor de 50; Cor amarelo,azul e branco. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-08807 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal, denteado; Imagem de Universidade de 

Coimbra; com valor de 50; Cor amarelo,azul e branco. 

Franquia isolada. Provido de carimbo de porte.

061-08808 filatelia

Selo Horizontal,denteado;Imagem de peixe Prochilodus 

Insignis-Jaraqui;com valor de 1,00;Cor verde,azul e 

marrom;Franquia isolada;Provido de carimbo de porte.

061-08809 filatelia

Selo horizontal,denteado;Imagem do mundo;valor de 5 

cts;Cor marrom,amarelo e azul;Franquia isolada.Provido 

de carimbo de porte.

061-08810 filatelia

Selo horizontal,denteado;Imagem de tres crianças e 

livros;valor de 5 cts;Cor: azul,verde,amarelo,rosa e 

branco;Franquia isolada.Provido de carimbo de 

porte.Série Semana do Livro.

061-08811 filatelia

Selo vertical,denteado;Imagem de círculo;valor de 10 

centavos;Cor:amarelo,verde e vermelho;Franquia 

isolada.Provida de carimbo de porte.Série Zona Franca 

de Manaus.



061-08812 filatelia

Selo horizontal,denteado;Imagem do Correio Aéreo do 

México;valor de $190;Cor:branco e rosa.Franquia 

isolada.Provida de carimbo de porte.

061-09789 filatelia Selo do Brasil

Selo verticl,denteado; Imagem de efígie 

masculina(Francisco Braga)com valor de 5 cts; 

Cor:marrom e branco. Franquia isolada. Provida de 

carimbo de porte. Série Comemorativa ao Centenário de 

nascimento de Francisco Braga.

061-11186 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical,denteado;Imagem de cacto;com valor de 

8,00;Cor verde.Franquia isolada;Provido de carimbo de 

porte.Banco Nordeste do Brasil.10} Aniversário-1964.

061-11187 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical,denteado;Imagem de barco a vela;com 

valor de 1,40;Cor: azul,branco e preto.Franquia 

isolada;Provido de carimbo de porte .Olimpíada do 

Canadá.

061-11250 filatelia Selo de Portugal

Selo horizontal,denteado;Imagem de homens em 

mesa;com valor de 3,00;Cor azul,vermelho e 

branco;Franquia isolada.Provido de carimbo de porte.

061-11251 filatelia Selo de Portugal

Selo vertical, denteado; Imagem de arquitetura; com 

valor de 2,00; Cor azul e cinza. Franquia isolada. Provido 

de carimbo de porte .

061-11666 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem estilizada do IMPA - 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada; com valor de 

1,00; Cor lilás, amarelo, rosa, preto. Franquia isolada. 

Provido de carimbo de porte - Série Promoçăo das 

Cięncias.

061-11747 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem círculo; com valor de 

10 centavos; Cor verde e amarelo . Franquia múltipla de 

dois selos. Provido de carimbo de porte. Série Zona 

Franca de Manaus.



061-11748 filatelia Selo do Brasil

Selo vertical, denteado; Imagem círculo; com valor de 

10 centavos; Cor verde e amarelo . Franquia múltipla de 

dois selos. Provido de carimbo de porte. 

061-04057 uso pessoal Bastão de madeira

Bastão em madeira cilindrica, com uma das 

extremidades trançado.



CG 728 1 TELA DE PROJEÇÃO TES RETRÁTIL TRM 120V MED. 2,40 X 1,80
CG 764 - CG 765 2 AMPLIFICADOR DE AUDIO COM CUPULA SONOFLETOR

CG 761 - CG 759 - CG 760 - CG 762 5 DVD BLU-RAY SONY BDP-S360
CG - NP 1

CG 1156 + CG 1162 2 TV LCD 46" SONY KDL-46EX4

CG - NP 1 GABINETE CONJUGADO C/ ESCRIVANINHA EM MADEIRA E FÓRMICA BRANCA

PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO
CG - NP 7 PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO

SWITCH TP-LINK TL-SF1016 16P 10/100
CG 767 1 NO BREAK SMS NEW STATION 1200VA PRETO

CG - NP 1 INTERNET SERVER TP-LINK TL-WR642G 150MBPS
CG - NP 1

CG - NP 2 TECLADO KMEX KB520K USB PRETO
CG - NP 2

CG 637 - CG 638 2 NO BREAK SMS NEW STATION 700VA PRETO

CG - NP 15 TRILHO MACIÇO COM DUPLA GARRA DE SEGURANÇA (METRO LINEAR)

MOUSE (03 TECH MINI MS2207 USB)
CG - NP 4 VOLANTE DE PONTA

BORRACHA DE VEDAÇÃO 4 METROS
CG - NP 8 PORTA ETIQUETA EM PVC

CG - NP 4 TRAVAS INDIVIDUAIS
CG - NP 3

CG - NP 80 PRATELEIRAS REGULÁVEIS 420 COM REFORÇO CENTRAL
CG - NP 16

CG - NP 16 PRATELERIAS REGULÁVEIS 310 C/ REFORÇO CENTRAL MÓDULO A

CG - NP 1 MÓDULO DESLIZANTE INTERM. 1200(L) X 4340(P) X 2230(H)

GAVETA EM AÇO PARA DIVERSOS (H=300)
CG - NP 64 GAVETA EM AÇO PARA DIVERSOS (H=150)

MICROONDAS ELECTR. 31L MEF41 BCO. BR 220V
CG - NP 1 PLACA METALICA MEDINDO 2,00 X 4,00 M (MURAL)

CG - NP 3 MÓDULO DESLIZANTE INTERM. 850(L) X 4340(P) X 2230(H)
CG 1095 1

CG - NP 4 SUPORTE P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO
CG - INTANGÍVEL 1

CG - NP 1 SUPORTE P/ CONTENÇÃO DE ÁGUA

CG 620 1 NOBREAK SMS NEW STATION 700 VA

OFFICE SMALL BUSINESS 2007 (SOFTWARE)
CG - INTANGÍVEL 1 WINDOWS PRO 7 64 BITS OEM (SOFTWARE)

COMPUTADOR/DVD-RW/DISQUETE/COM TECLADO,MOUSE, CX SOM
CG 606 1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4521 F

CG 697 1 MONITOR LG 17" LCD W17527-PF
CG 751 1

CG - NP 1 SC BLISTER RED NP SP 128KB AAC003 NBM: 8523.52.00 (CHIP)
CG - NP 1

CG - NP 1 WEB-CAM 2.0 MEGA PIXEL C3 

CG - NP 1 CARREGADOR DE BATERIAS C/ 02 PILHAS

AP GSM MOTOROLA W180 PTO NBM: 8517.12.31
CG - NP 1 APARELHO DE TELEFONE

IMPRESSORA HP LASER JET P1505 (P/B)
CG - INTANGÍVEL 1 LITERATURA OFFICE SBE 2007 OEM LITERATURA SS (SOFTWARE)

CG - NP 1 CARTÃO DE MEMÓRIA P/ CÂMERA
CG 799 1

CG - INTANGÍVEL 1 LITERATURA WINDOWS XP PRO OEM PORTUGUÊS MÍDIA LITERAT. (SOFTWARE)
CG 604 1

CG - INTANGÍVEL 1 MÍDIA MAGNÉTICA WINDOWS XP PRO OEM PORTUGUÊS MÍDIA LIT. (SOFTWARE)

CG 731 1 COMPUTADOR PROC INTEL PENTIUM DUAL CORE E2180 2.0GHZ 1MB 

ESTABILIZADOR SMS 300VA MONO 115V PRETO
CG 752 1 MONITOR LG 17" LCD L1755S-PF BLACK PIANO

LICENÇA USO WINDOWS XP PRO OEM PORTUGUÊS MÍDIA LITERAT. (SOFTWARE)

CG - INTANGÍVEL 1 LICENÇA DE USO OFFICE SBE 2007 OEM LITERATURA SS (SOFTWARE)
CG - INTANGÍVEL 1

Nº DO ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO

CG 601 1 CAMERA DIGITAL SONY DSC S730

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI
CNPJ nº 01.845.656/0001-78

Rua Floriano Peixoto nº 490, Centro, Brodowski/SP, CEP 14.340-000

MUSEU ÍNDIA VANUÍRE

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE 

GESTÃO



CG - NP (INSTALAÇÕES) 48 CABO DE TELEFONE CI 50X10

CG - NP (INSTALAÇÕES) 210 CABO DE TELEFONE CI 50X02

CG - NP (INSTALAÇÕES) 198 CABO DE REDE LAN CAT 5E
CG - NP 1

CG - NP (INSTALAÇÕES) 48 CABO DE REDE LAN CAT 6

CG 755 1 ESCADA 08 DEGRAUS ALUMÍNIO 

PLACA COM./CONECTA INTELBRAS
CG 621 1 RACK 19 POLEGADAS 12UC/PORTA E CHAVE

PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO

CG - NP 1 PORTA VAI E VEM EM FÓRMICA BRANCA

CG 1349 A CG 1350 2 RÁDIO COMUNICADOR TWIN FUN 4 KM AZUL 

CG - NP 8

CG - NP 5 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PLENO CINZA ARTICO
CG 140 1

CG - NP 1 DIVISÓRIAS C/ PINTURA COR BRANCA 14,5M2 C/2PORTAS E FERRAGENS

CG 721 a CG 723 3 MESA RETANGULAR FORMICA 1,22 X 0,60 X 0,75 - MF 126

APARELHO ADVANCE D TI 730I  INTELBRAS
CG 735 1 CARRINHO P/ TRANSPORTE DE 100 BRACOS TB100

BRAÇO UNIVERSITÁRIO DIREITO - BURF
CG 657 - CG 659 - CG 665 - CG 690 4 CADEIRA PRONTA MONTADA CAP OBESO

CG - NP 60 SUPORTE PARA BRAÇO UNIVERSITÁRIO
CG - NP 60

SEM CG 1 JOGADOR DE VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO MARCA ALCORN MCBRIDE DVMHD8400
CG 758 1

CG 654 A CG 656 + 658 + 660 A 664 + 666 A 674 + 

676 A 679 + 681 A 689 + 692 A 696 + 698 A 720 + 

775 + 791

62 CADEIRA PRONTA MONTADA CAP

CG 766 1 DIMMER DMX512 D A 12 CANAIS

SINCRONIZADOR DE LUZ MARCA ALCORN MCBRIDE DMX MACHINE
CG - NP (INSTALAÇÕES) 1 FILTRO DE LINHA/ILUMINAÇÃO/CHAVE PEXSERV

CABO DE AUDIO RCA/RCA 1M
2 POTENCIA 300W 2 OHM

CG - NP (INSTALAÇÕES) 100 CABO DE CAIXA 1 X 1,50
CG - NP (INSTALAÇÕES) 2

CG - NP 2 SUPORTE FIXO VESA 600 E600 ELG PRTO. (SUPORTE P/ TV)
CG - NP (INSTALAÇÕES) 10

CG 763 (2 PEÇAS, 1 CG) 2 EQUALIZADOR BEHRINGER 1502

CG - NP (INSTALAÇÕES) 3 RÉGUA DE TOMADA C/6 POSIÇÕES

PLUG 2P + T 10A AX PRETO N.PAD
CG - NP (INSTALAÇÕES) 100 CABO POLARIZADO CRISTAL 2 X 1,50 MM

KIT DE VENTILAÇÃO C/ 2 VENTILADORES
CG 768 1 RACK PADRÃO 19 200 X 670MM FECH PORTA ACRILICO

CG - NP 6 BANDEJA FIXA P/ RACK 19 POL. 600MM
CG - NP 1

CG - NP (INSTALAÇÕES) 5 PLUG MACHO 2P + T PARA CABO
CG - NP (INSTALAÇÕES) 26

CG - NP (INSTALAÇÕES) 4 SUPORTE P/ PROJETOR UNIVERSAL SHOW A-SU3 1MT

CG - NP (INSTALAÇÕES) 250 CABO DE REDE BLINDADO CAT5

CONECTORES MACHO RJ CAT5 BLINDADO
CG - NP (INSTALAÇÕES) 2 RCA/RCA COM 10M

CONVERSOR HDMI/CAT5 - ATEN - VS 800
CG - NP (INSTALAÇÕES) 10 CABOS HDMI MACHO/MACHO 1,8M - M/M

CG - NP (INSTALAÇÕES) 100 CABO DE ENERGIA PP 3X2 MM
CG - NP (INSTALAÇÕES) 5

CG - NP (INSTALAÇÕES) 4 CABO RCA/XLR MACHO 1,5M
CG - NP (INSTALAÇÕES) 1

CG - NP (INSTALAÇÕES) 4 CABO XLR MACHO/FEMEA 1,5M

CG 727 1 PROJETOR MULTIMIDIA SONY VPL EX7

CABO RCA/RCA COM 15M
CG - NP (INSTALAÇÕES) 1 CABO DMX XLR 5 PINOS MACHO/XLR 3 PINOS FEM 2M

REP-1000 BIOBARCODE (REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO)

 CG 770 - CG 771 - CG 772 4 PROJETOR MULTIMIDIA OPTOMA HD20 (BAIXADO 01 UNID. B.O. Nº 812/2013)
CG 653 1

Nº DO ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO
6 CAIXA DE SOM PROJEKT PKQ5 60HF

MUSEU ÍNDIA VANUÍRE

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE 

GESTÃO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI
CNPJ nº 01.845.656/0001-78

Rua Floriano Peixoto nº 490, Centro, Brodowski/SP, CEP 14.340-000



CENTRAL MONITUS 10 PPA C/ GPRS
CG 1353 1 KIT PARAFUSADEIRA 3,6 V C/ MALETA SKIL. 220V

CG - NP 10 SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO
CG - NP 1

CG - NP 3 ESPELHO 3MM 158X50X2 55X60X1
CG - NP 1

CG - NP 1 FONTE P/ NOTEBOOK C/ INVERSOR USB UNIVERSAL FCA 16

CG - NP 1 FONTE PARA NOTEBOOK LEADERSHIP USB 45W 0818 (FONTE EXTERNA)

CONJ. COLETA SELETIVA 50 LTS C/ 05 UM -VM/AM/CZ/AZ AD 

CG - NP 4 VENTOSA FIXA TRIPLA DKV 120 KGS

CIRCULADOR TORRE CT 01 PR 110V MONDIAL
CG 1101 A CG 1104 4 CIRCULADOR TORRE CT 01 PR 220V MONDIAL

 CG 1100 - CG 1108 - CG 769 - CG 1097 - CG 1098 5 CIRCULADOR TORRE CT 01 PR 220V MONDIAL
CG 1105 + CG 1099 + CG 1107 3

CG 1092 1 MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,00 X 1,00 NA COR OVO
CG - NP 1

CG 774 + 781 + 782 + 784 + 785 + 793 6 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM CORINO

CG - NP 1 DIVISÓRIA EUCATEX C/ PERFIS E ACESSÓRIOS COM 01 PORTA

VIDRO VISOR C/ FILM 4MM 1,10 X 1,10
CG - NP 1 APRESENTADOR WIRELESS 2,4 GHZ AMP18-US

FILTRO DE LINHA P/6 TOMADAS 
CG - NP 1 CARREGADOR DE BATERIA C/ TESTADOR

CG - NP 1 PINO ADAPTADOR UNIVERSAL
CG - NP 1

CG - NP (INSTALAÇÕES) 1 PLUG SPEAKON MACHO COLOR

CG 726 1

CG - NP 4 BATERIA 9V RECARREGÁVEL

CG 1351 A CG 1352 2 SUPORTE CAIXA ACÚSTICA TRIPE PRETO

CAIXA ACÚSTICA VOXSTORM 100W PASSIVA
CG 725 1 CAIXA ACÚSTICA VOXSTORM 100W ATIVA 

PLUG P10 METAL ESPECIAL
CG - NP (INSTALAÇÕES) 15 CABO EM ROLO CRISTAL 1,5

CG 724 1 MESA MASTER 04 CANAIS MVS
CG - NP (INSTALAÇÕES) 1

CG 736 1 MICROFONE SEM FIO KARSECT
CG 608 - CG 615 2

CG - NP (INSTALAÇÕES) 1 CABO SINAL DE ROSE 05M

CG 624 1 ARMÁRIO DE AÇO CH 24 1,98 X 1,20

CADEIRA FIXA SEM BRAÇO
CG - 642 - CG 643 - CG 644 - CG 641 - CG 607 5 CADEIRAS GIRATÓRIAS ANATÔMICAS INJETADA E C/ BRAÇO

ARMÁRIO BAIXA 02 PORTAS
CG 610 a CG 612 3 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS 1,65 X 0,90

CG 646 1 ARQUIVO DE AÇO CH 24 C 04 GAVETAS
CG 622 1

CG - NP (INSTALAÇÕES) 24 RJ45 C/ CAPA
CG - NP (INSTALAÇÕES) 5

CG 627 - CG 628 - CG 626 - CG 209 4 MESA DELTA 1,20 X 1,40 C/ 02 GAVETAS EM AÇO

CG - NP (INSTALAÇÕES) 1 CAIXA TPF 10 C/ CINTAS

CAIXA SOBREPOR  11 POL.
CG - NP (INSTALAÇÕES) 4 BLOCO DE INSERÇÃO

CURVA EM ZINCADO 1/2
CG - NP (INSTALAÇÕES) 8 TOMADA DE TELEFONE

CG - NP (INSTALAÇÕES) 2 TOMADA SOBREPOR
CG - NP (INSTALAÇÕES) 16

CG - NP (INSTALAÇÕES) 6 TOMADA ELÉTRICA PADRÃO
CG - NP (INSTALAÇÕES) 15

CG - NP (INSTALAÇÕES) 8 KEYSTONE CAT 5E

CG - NP (INSTALAÇÕES) 66 TUBO ZINCADO MÉDIO 1/2

TUBO ZINCADO 1 POLEGADA
CG - NP (INSTALAÇÕES) 18 CAIXA SOBREPOR 4X2 C/ESPELHO

CG - NP (INSTALAÇÕES) 140 CABO FLEXÍVEL 2,5MM2

CG - NP (INSTALAÇÕES) 72 CABO CTPAPL SN 50X10
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CG - NP (INSTALAÇÕES) 4 PROTEÇÃO P/ VENEZIANA
CG - NP 1 TELEFONE S/ FIO PANASONIC KXTG 1381

CG 613 1 PURIFICADOR DE AR OP-22
CG 737 - CG 738 2

CG 724 1 PURIFICADOR DE AR OP-22

2 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA

PURIFICADOR DE AR OP-22
CG 1096 1 ESCADA EXTENSIVA DUPLA 2 X 10

PRATELEIRA REGULÁVEL C/ 410 MM ATÉ 82 KG
2 CARRIER P/T 60K EVAPORADORA

CG 741 - CG 742 - CG 743 3 CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO / GÁS
CG - NP 36

CG - NP (INSTALAÇÕES) 220 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4
CG - NP (INSTALAÇÕES) 280

CG 733 - CG 734 2 CARRIER 60K COND FR 220V (APARELHO AR CONDICIONADO)

CG - NP (INSTALAÇÕES) 30 LUVA ZINCADA 3/4

BUCHA 6 MM C/ PARAFUSOS
CG - NP (INSTALAÇÕES) 30 CONDOLETE ZINCADO COMPLETO 3/4

TUBO ZINCADO
CG - NP (INSTALAÇÕES) 400 CABO FLEXÍVEL 2 X 1,5 MM 

CG - NP (INSTALAÇÕES) 70 UNIDUTE RETO C/ PARAFUSOS 3/4
CG - NP (INSTALAÇÕES) 220

CG - NP (INSTALAÇÕES) 400 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM AMARELO
CG - NP (INSTALAÇÕES) 3

CG - NP (INSTALAÇÕES) 400 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM BRANCO

1 CENTRAL DE ALARME C/ BAT. 24/AÇOS 24 VOLTS CAE80

SIRENE
CG - NP (INSTALAÇÕES) 23 DETECTOR DE FUMAÇA

CONDOLETE ZINCADO COMPLETO 3/4
CG - NP (INSTALAÇÕES) 180 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4

CG - NP (INSTALAÇÕES) 250 BUCHA 6 MM C/ PARAFUSOS
CG - NP (INSTALAÇÕES) 30

CG - NP (INSTALAÇÕES) 60 UNIDUTE RETO C/ PARAFUSOS 3/4
CG - NP (INSTALAÇÕES) 3

CG - NP (INSTALAÇÕES) 20 LUVA ZINCADA 3/4

CG - NP (INSTALAÇÕES) 180 CABO FLEXÍVELÇ 2 X 2,5

CURVA ZINCADA 3/4
CG - NP (INSTALAÇÕES) 180 ELETRODUTO

CÂMERA SAMS. ECESP100 12,2 MP 2VIEW LCD 2,7" PTO BAT
1 LIXEIRA DE AÇO INOX C/ TP BASCULANTE 20L

CG - NP (INSTALAÇÕES) 27 BLOCOS AUTÔNOMOS 30 LEDS
1

CG - INTANGÍVEL 1 LICENÇA OFFICE 2010 HOME E BUSINESS 32/64 BITS  (SOFTWARE)
CG - INTANGÍVEL 1

CG - NP 3 ACESSÓRIO PEDESTAL EM FERRO ARTICULADO PRETO 2,80M D604

CG - INTANGÍVEL 1 LITERATURA FQC-00756 PRO 64 BITS 7 (SOFTWARE)

LICENÇA WINDOWS 7 FQC-00756 PROFESSIONAL 64 BITS (SOFTWARE)

CG - INTANGÍVEL 1 SUPORTE T5D-00407 HOME E BUSINESS 32/64 BITS (SOFTWARE)

NOBREAK 27910 NEW STATION 700VA
CG 603 1 MONITOR LCD 18,5" SAMSUMG

CG - INTANGÍVEL 1 SUPORTE FQC-00756 PRO 64 BITS 7 (SOFTWARE)
CG 640 1

CG 639 1 NOBREAK 27910 NS UST 700 BIFX 700 VA
CG 1354 1

CG - 746 1 MICROCOMPUTADOR

CG 777 - CG 757 2 CADEIRA CAIXA COM LÂMINA

NOBREAK 27419 NWE 1800 BIFX BIV.
CG 775 1 CADEIRA EXECUTIVA

TERMO HIGROMETRO RELÓGIO MINIPA MT-240

CG 407 1 LUXIMETRO DIGITAL MLM-1011

6

Nº DO ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO

CG - NP 2 SIRENE BRANCA
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CG 619 1 IMPRESSORA FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 8152DN
CG 623 1 MESA MED 0,45X0,45 CINZA

CG - INTANGÍVEL 1 SOFTWARE - AUTOCAD LT 2014
CG 1087 1

CG 776 1 EMBALADOR DE GUARDA-CHUVA CLEAN INOX SEK

CG 1359 1 CAIXA BIBLIOGRÁFICA EM AÇO 20x20x10 CM CINZA C/PORTA ETIQUETA

CAMERA DIGITAL 16 1 MP DSCH100B PRETO SONY
CG 1360 1 BIBLIOCANTO EM AÇO 18x14x10 CM 

NOBREAK ENERMAX YUP-E 600VA BIV/115
CG - INTANGÍVEL 1 ROK HP ISS WINDOWS FOUNDATION 2008 32-64BIT (SOFTWARE)

CG - INTANGÍVEL 1 ROK HP ISS WINDOWS FOUNDATION 2008 32-64BIT (SOFTWARE)
CG 1358 1

CG 617 1 SERVIDOR HP ISS S-BUY ML310E G8 E3-1220V2
CG - INTANGÍVEL 1

CG - 618 + CG 1357 2 HD EXTERNO 1TB USB WESTERN DIGITAL 2,5"

CG - NP 1 HUB USB 2.0 4 PORTAS

ADTC-ILLUSTRATOR CS616P (SOFTWARE)
CG 748 - CG 792 2 NOBREAK 27910 NEW STATION UST700BIFX 700VA BIV

ADAPTADOR WIRELESS
CG 791 - CG 798 2 COMPUTADOR C/ SISTEMA OPERACIONAL  WINDOWS 8PRO 3UR-00009

CG - NP 2 ROTEADOR WIRELESS
CG - NP 4

CG 1089 - CG 1091 - CG1090 3 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 
CG 790 1

CG - NP 1 TELEFONE SEM FIO KX-TG1371LBH BK BIVOLT

CG - INTANGÍVEL 1 SUPORTE 79G-02134 HOME E STUDENTS 32/64 BITS (SOFTWARE)

MESA COR OVO 1,60 x 1,60 x 0,75 C/ GAVETEIRO VOLANTE C/04 GAVET.
CG - NP 1 ARQUIVO DESLIZANTE MODELO ADI021 SOHO E ACESSÓRIOS

ARMÁRIO DE AÇO 1,98x1,20 CH 24
CG - NP 16 SUPORTE BANNER VECTOR STD PRETO

CG - INTANGÍVEL 1 (SOFTWARE) LICENÇA OFFICE 2010 HOME AND STUDENT 32/64 BITS
CG 787 - CG 786 2

CG 1088 - CG 750 2 MONITOR LED 18,5 196V3L - PHILIPS BIV
CG 747 - CG 794 2

CG 754 1 ESCADA 05 DEGRAUS ALUMÍNIO

CG 650 1 CAMERA FINEPIX 705025736 S4000 PRETA BIV FUJIFILM

DESKTOP SATURNO V - MEGAWARE BIV
CG - INTANGÍVEL 1 PHOTOSHOP CS613 MLP/P (SOFTWARE)

CIRCULADOR DE AR TORRE CT-01 MONDIAL
CG - NP 1 PAINEL EM ACRÍLICO MEDINDO 1,80 X 1,5 MT

CG 1109 1 CIRCULADOR DE AR TORRE CT-01 MONDIAL
CG 1356 2

CG 1355 1 LAVADORA JACTO J7000 220V
CG 744 1

CG 651 1 MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO OEDA GO V2 CINZA 220V

1 VITRINI 1,50 X 2,10 X 0,90 COM VIDRO TEMPERADO

CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA
CG 625 1 MESA MEDINDO 1,20 C/ 02 GAVETAS

ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,98x1,20x0,45 CP 24
CG - NP (INSTALAÇÕES) 10 LUMINÁRIA 905 SOBREPOR 2X32 ALETADA

1 QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 200X120 STALO
CG 783  - CG 788 2

CG - NP (INSTALAÇÕES) 10 REATOR ELETR. 2X40W BIV
CG - NP (INSTALAÇÕES) 1

CG - NP (INSTALAÇÕES) 20 LAMPÂDA FLUORESCENTE 40W

CG - NP 1 ROTEADOR WIRELESS

GABINETE P/ PIA DE COZINHA 2,45x0,60 EM FÓRMICA BRANCA
CG 773 1 TV LED 42 POLEGADAS 42LE4600 LG PRETO

PROTEÇÃO P/ AR CONDICIONADO

CG - NP (INSTALAÇÕES) 6 PEÇAS DE SUPORTE
CG - NP (INSTALAÇÕES) 2

Nº DO ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO
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CG 1371 A CG 1376 6 DTR620 RADIO DIGITAL

CG 1377 1 GAVETEIRO MAUA 4 GAVETAS - POLITOMO

NOBREAK SMS 700VA NEW STATION BIVOLT 
CG 1367 1 DESUMIDIFICADOR DE AR 250 ARSEC BR 220V

CG 1370 1 CARREGADOR MULTIPLO 6 UNID (100-240 V) / DTR620 53960
CG 1368 A CG 1369 2

CG 1364 A CG 1365 2 PW VSET45 MIC VOCAL A/B1/B2/C3 AKG (MICROFONE)
CG 1363 1

CG 1366 1 HD EXTERNO 1 TB USB 2.0

1 RACK PAREDE 24Ux550MM PRETO

HD EXTERNO PORTÁTIL SAMSUNG 1TB PRETO

CG 1362 1 NOBREAK 2200 B1/115 FX SMS NT POWER VISION 10TOM

APC NOBREAK SMART-UPS 300VA RM 2U 2 700W (ENT/SAI 230V) 09 TOMAD.
CG - NP 34 CAMERA DIGITAL COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO-AXIS M3024-LVE C/SUP.

CG 1151 1 RACK FECHADO PISO 44Ux1000MM PLUS LEFT 19" PRETO SERVER C/GUIA 
CG 1159 + CG 1361 2

CG 1157 - CG 1158 2 TV LG DTV 42
3

CG - NP 10 CAMERA DIGITAL COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO-AXIS M3024-LVE C/SUP.

CG - INTANGÍVEL 1 SOFTWARES (DIGIFORT CAMERAS/DIGIFORT ENTERPRISE)

HP 5120-24G-POE + EI SWITCH W/2 INTF
CG 1153 1 HP DL380P G EN8 E5-2660 FIO KIT C/ 03 (TRÊS) HD'S INTERNO HP 300 GB

SUPORTE P/ CPU
CG 1093 1 CAMERA DIGITAL POWERSHOT ELPH 135 PRETA

CG - INTANGÍVEL 1 SOFTWARES (DIGIFORT CAMERAS/DIGIFORT ENTERPRISE)
CG 1151 - CG 1152 - CG 1106 3

26 PRATELEIRA 415 LISA C/ REFORÇO SOLDADO P/ 100KG, COR ARGILA
1

CG 1094 1 BLU-RAY PLAYER BDP-S1200, FULL HD, USB, HDMI, INTERNET - SONY

1 UNIDADE CONDENSADORA RAP050E5S 220V/60HZ

KIT CONTR. REM Q/F FIO SOMENTE P/ EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (CPPV)
1 KIT ACIONA. 5 TR ACIONAMENTO 0,75CV (5,0 TR)

MÓDULO VENTILADOR
CG 778 - CG 779 CG 780 3 APPLE MD510BR/A IPAD RETINA WI-FI 16GB PRETO

1 UNIDADE TROCADOR
1

1 UNIDADE EVAPORADORA RPC3 OFSN3B2 220V/60HZ
2

CG 647 1 PROJETOR DE VÍDEO OPTMA HD-25E

1 UNIDADE CONDENSADORA

UNIDADE TROCADOR
1 UNIDADE EVAPORADORA

KIT ACION. 15/20 TR KIT ACIONAMENTO 3.0CV (15TR)
2 KIT TERMOSTATO TH TUNE KIT TERMOST. P/ EQUIP. RAP INVERTER

1 MULTIKIT E102SNB1 MULTIKIT REF HB029800010
2

2 MÓDULO VENTILADOR
CG 604 - CG 753 - CG 749 - CG 795 - CG 794 5

2 UNIDADE CONDENSADORA

CG - INTANGÍVEL 5 WINDOWS 8 PRO UPGRADE - MICRO -3R (SOFTWARE)

NOBREAK 27385 NET STATION UST600BI S/115 4NT
CG - INTANGÍVEL 5 KIT SUPORTE (MANUAL E MIDIA) DO MICRO - 3R (SOFTWARE)

MONITOR LED 19,5" LG 20EN33SS

CG - INTANGÍVEL 5 LICENÇA OFFICE 2010 79G-02134 HOME AND STUDENT 32/64 BITS (SOFTWARE)

CG 629 - CG 630 - CG 631 - GC632 - CG 745 5

Nº DO ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO

CG 602 - CG 635 - CG 636 - CG 633 - CG 634 5 COMPUTADOR
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6115 0 1 ESCRIVANINHA EM MADEIRA

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE 

GESTÃO

DACH3476 0 1 ESCRIVANINHA EM MADEIRA

SEM CHAPA 0 1 MESA DE COMPUTADOR

25105 0 1 ESCRIVANINHA EM MADEIRA

25115 0 1 ESCRIVANINHA EM MADEIRA

6085 0 1 ESCRIVANINHA EM MADEIRA
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MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO ÍNDIA VANUÍRE

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS

Nº DO ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO

6084 0 1 ESCRIVANINHA EM MADEIRA

SEM CHAPA 0 1 MESA DE COMPUTADOR

SEM CHAPA 0 1 MESA DE COMPUTADOR

25107 0 1 MESA  

25122 0 1 MESA  

25148 0 1 MESA  

2777 0 1 MESA  

2768 0 1 MESA  

SEM CHAPA 0 1 MESA  

SEM CHAPA 0 1 MESA  

SC-02772 0 1 ROUPEIRO EM AÇO CINZA

SC-00648 0 1 ROUPEIRO EM AÇO CINZA

SC 06083 0 1 MAPOTECA EM AÇO CINZA COM 10 GAVETAS

SEM CHAPA 0 1 MAPOTECA EM AÇO CINZA COM 10 GAVETAS

SEM CHAPA 0 1 LOUSA PARA PROJEÇÃO

25153 0 1 TELA PARA PROJEÇÃO 1,25X1,25

25142 0 1 VITRINE CROMADA

SEM CHAPA 0 1 VITRINE CROMADA

SEM CHAPA 0 1 VITRINE CROMADA


