MUSEU CASA DE PORTINARI
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DO ACERVO (Lista A)
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº de Patrimônio

Tipologia do objeto

Denominação do objeto

010-00000_001

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_002

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_003

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_004

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_005

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_006

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_007

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_008
010-00000_009

outros
outros

Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_010

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_011

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_012

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_013
010-00000_014

outros
outros

Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_015
010-00000_016

outros
outros

Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

Título

Descrição sumária
Tubo de metal com restos de tinta de cor alaranjada.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor verde.
Tubo de metal marca Le Franc com restos de tinta de cor
vermelha.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor verde.
Tubo de metal marca Winsor & Newton com restos de
tinta de cor vermelha.
Tubo de metal que abriga restos de tinta de cor branca.
Tubo de metal com restos de tinta de cor rosa,
acinzentada pelo uso.
Tubo de metal com restos de tinta de cor marrom.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor branca.
Tubo de metal marca Talens & Son com restos de tinta
de cor azul.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor amarela.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor azul.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal marca Turner com restos de tinta de cor
azul.
Tubo de metal com restos de tinta.

010-00000_017
010-00000_018

outros
outros

Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_019
010-00000_020
010-00000_021
010-00000_022
010-00000_023
010-00000_024
010-00000_025

outros
outros
outros
outros
outros
outros
outros

Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_026
010-00000_027
010-00000_028
010-00000_029

outros
outros
outros
outros

Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_030

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_031

outros

Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_032

uso doméstico

Chaleira

010-00000_033

maquinário e utensílios

Plaina

010-00000_034

maquinário e utensílios

Raspilha

010-00000_035

maquinário e utensílios

Raspilha

010-00000_036

maquinário e utensílios

Metro

Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor branca.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal com restos de tinta de cor azul.
Tubo de metal marca Blockx com restos de tinta de cor
azul.
Tubo de metal marca Blockx com restos de tinta.
Tubo de metal com restos de tinta.
Tubo de metal com restos de tinta de cor azul.
Tubo de metal marca Le Franc com restos de tinta de cor
alaranjada.
Tubo de metal marca Winsor & Newton com restos de
tinta de cor amarela.
Chaleira de folha de flandres com tampa; forma cônica,
com asa e bico.
Ferramenta de madeira, em forma de barra, com lâmina
de ferro saliente no centro da parte inferior; dois apoios
para as mãos na parte superior; utilizada para aparar
madeira.
Ferramenta com lâmina reta estendida em curva nas
extremidades; pontas ligadas a cabos de madeira
esféricos.
Ferramenta com lâmina curva e cabos em cada
extremidade; um cabo cônico original e outro cilíndrico
adaptado na peça.
Utensílio de madeira com cor amarela; composto por
doze sarrafos ligados e dobrados um sobre o outro; com
marcas de medidas em centímetros.

010-00000_037

010-00000_038

maquinário e utensílios

maquinário e utensílios

Punção

Ferramenta de aço na cor preta com forma de bastão;
utilizada para furar ou gravar superfícies duras.

Limatão

Ferramenta de aço alongada e achatada; superfície
estriada; uma extremidade com largura diminuída e
pontuda para inserção de cabo; utilizada para limar.

010-00000_039

maquinário e utensílios

Chave inglesa

010-00000_040

maquinário e utensílios

Furadeira

010-00000_041

maquinário e utensílios

Alicate Esticador de Tela

010-00000_042

documento textual

010-00000_043

outros

Ferramenta de aço alongada e achatada; com uma
extremidade dobrada em ângulo reto; com peça móvel
presa como anel em torno do corpo que forma um U com
a extremidade dobrada; utilizada para girar parafusos.
Ferramenta com cabo de madeira preso a ponta de aço
onde se fixa uma broca; entre o cabo e a ponta, um eixo
movido por manivela manual em estrutura circular;
utilizada para perfurar.
Ferramenta de aço em forma de alicate com bicos
achatados.

Litogravura de certificado de prêmio conferido a Portinari
em 1928, concedido pelo Conselho Superior de Belas
Artes da Escola Nacional de Belas Artes; o prêmio
Prêmio Exposição Geral - Museu possibilitou ao artista estudar em Paris durante dois
Reprodução gráfica de certificado de prêmio Nacional de Belas Artes
anos; com moldura.
Caixa de papel retangular com tampa; embalagem de
Caixa de carvões para desenho
carvões para desenho.

010-00000_044

artes plásticas

Desenho - Estudo Retrato de Vera Velloso
Borges

010-00000_045

artes plásticas

Desenho - Estudo Trabalhador

Desenho à grafite sobre papel; mulher sentada com as
mãos unidas em repouso sobre as pernas; esboço para a
Retrato de Vera Velloso Borges pintura Retrato de Vera Velloso Borges.
Desenho à grafite sobre papel; figura de trabalhador
com o corpo inclinado, camisa com mangas, descalço e
com chapéu; desenho para ampliação da pintura mural
Trabalhador
Erva-mate.

010-00000_046

artes plásticas

Desenho - Estudo Figura com fardo

Figura com fardo

010-00000_047

artes plásticas

Desenho - Estudo Grupo de homens I

Grupo de homens I

010-00000_048

artes plásticas

Desenho - Estudo Grupo de homens II

Grupo de homens II

010-00000_049

artes plásticas

Desenho - Estudo Catequese

Catequese

010-00000_050

artes plásticas

Desenho - Estudo Índias Carajás

Índias Carajás

010-00000_051

artes plásticas

Desenho - Estudo Músico tocando flauta

010-00000_054

documento textual

Panfleto Candido Portinari para Deputado
Federal

010-00000_055

uso doméstico

Prato fundo

Desenho à grafite sobre papel vegetal; esboço dos
membros inferiores até o dorso da figura com fardo nas
costas; desenho para ampliação da pintura mural Ervamate.
Desenho à grafite sobre papel; grupo de onze homens,
nove em pé no centro, outro, sentado, e um mais
afastado; esboço para a pintura Grupo de homens.
Desenho à grafite sobre papel; grupo de doze homens,
onze em pé no centro, outro, sentado; esboço para a
pintura Grupo de homens.
Desenho à grafite sobre papel; silhuetas e marcações de
proporções das figuras; figuras em pé e sentadas;
esboço para a pintura mural não executada Escola dos
jesuítas.
Desenho a tinta nanquim sobre papel vegetal;
representação de índias Carajás; figuras femininas com
saia e urubu-rei em sobrevoo; doze figuras, agrupadas
em pares; cada par delimitado por um quadrilátero feito
a lápis.

Desenho à grafite sobre papel; duas cabeças e um
busto, todas as figuras com chapéu e de perfil; figura em
Frevo
primeiro plano com um instrumento de sopro nas mãos.
Panfleto político com a candidatura de Candido Portinari
Candido Portinari: um artista do para deputado federal por São Paulo, pelo Partido
povo, para deputado federal
Comunista do Brasil (PC do B).
Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais.

010-00000_056

uso doméstico

Prato raso

010-00000_057

uso doméstico

Pires

010-00000_058

uso doméstico

Prato raso

010-00000_059

uso doméstico

Prato fundo

010-00000_060

uso doméstico

Pires

Prato raso branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, paisagem com cavalo e edificações; na borda,
ornamentos de folhas e flores; borda lascada em dois
pontos.
Prato raso branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, animais e duas árvores com moinho
ao fundo; na borda, ornamentos de folhas e flores;
borda lascada em um ponto.
Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais; borda lascada em
um ponto.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, paisagem com cavalo e edificações; na borda,
ornamentos de folhas e flores; borda lascada em um
ponto.

Prato raso

Prato raso branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, animais e duas árvores com moinho
ao fundo; na borda, ornamentos de folhas e flores.

010-00000_061

uso doméstico

010-00000_062

uso doméstico

Prato fundo

010-00000_063

uso doméstico

Pires

Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, animais e duas árvores com moinho
ao fundo; na borda, ornamentos de folhas e flores.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, paisagem com cavalo e edificações; na borda,
ornamentos de folhas e flores; borda lascada em um
ponto.

010-00000_064

uso doméstico

Prato raso

Prato raso branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, animais e duas árvores com moinho
ao fundo; na borda, ornamentos de folhas e flores.

010-00000_065

uso doméstico

Prato fundo

010-00000_066

uso doméstico

Pires

010-00000_067

uso doméstico

Prato de salada

010-00000_068

uso doméstico

Travessa rasa

010-00000_069

uso doméstico

Colher

Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, animais e duas árvores com moinho
ao fundo; na borda, ornamentos de folhas e flores.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, paisagem com cavalo e edificações; na borda,
ornamentos de folhas e flores; borda lascada em um
ponto.
Prato raso para salada branco com ilustrações em azul
na borda e centro; no centro, charrete com um cavalo e
um ocupante perante edificação; na borda, ornamentos
de folhas e flores.
Travessa rasa branca com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, grupo de pessoas perante edificação;
na borda, ornamentos de folhas e flores e filete com
motivos geométricos.
Utensílio de mesa com parte côncava; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.
Utensílio de mesa com parte côncava; cabo alargado na
extremidade livre, em forma retangular.

010-00000_070

uso doméstico

Colher

010-00000_071

uso doméstico

Colher

010-00000_072

uso doméstico

Garfo

010-00000_073

uso doméstico

Garfo

010-00000_074

uso doméstico

Garfo

Utensílio de mesa com parte côncava; cabo alargado na
extremidade livre, em forma retangular.
Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.
Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.
Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.

010-00000_075

uso doméstico

Garfo

010-00000_076

uso doméstico

Faca

010-00000_077

uso doméstico

Faca

010-00000_078

uso doméstico

Faca

010-00000_079

uso doméstico

Faca

010-00000_080

uso doméstico

Peneira

010-00000_081

uso doméstico

Peneira

010-00000_082

uso doméstico

Peneira

Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.
Utensílio cortante; lâmina com gume engastada em
cabo alargado na extremidade livre que termina em
ponta arredondada; com friso circular entre lâmina e
cabo.
Utensílio cortante; lâmina com gume engastada em
cabo alargado na extremidade livre que termina em
ponta arredondada; com friso circular entre lâmina e
cabo.
Utensílio cortante; lâmina com gume engastada em
cabo alargado na extremidade livre que termina em
ponta arredondada; com friso circular entre lâmina e
cabo.
Utensílio cortante; lâmina com gume engastada em
cabo alargado na extremidade livre que termina em
ponta arredondada; com friso circular entre lâmina e
cabo.
Ripa de madeira em forma de círculo com arame fino
entrelaçado no espaço central.
Ripa de madeira em forma de círculo com arame fino
entrelaçado no espaço central.
Ripa de madeira em forma de círculo com vime trançado
no espaço central.

010-00000_083

uso doméstico

Garfo

Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, em forma retangular.

010-00000_084

uso doméstico

Garfo

Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, em forma retangular.

Garfo

Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, em forma retangular.

010-00000_085

uso doméstico

010-00000_086

uso doméstico

Garfo

Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.

010-00000_087

uso doméstico

Garfo

010-00000_088

uso doméstico

Faca

010-00000_089
010-00000_090

uso doméstico
uso doméstico

Faca
Faca

010-00000_091

uso doméstico

Faca

010-00000_092

uso doméstico

Colher de chá

010-00000_093

uso doméstico

Colher de chá

010-00000_094

uso doméstico

Colher de café

Utensílio de mesa com quatro dentes; cabo alargado na
extremidade livre, em forma retangular.
Utensílio cortante; lâmina com gume engastada em
cabo alargado na extremidade livre que termina em
ponta arredondada; com friso circular entre lâmina e
cabo.
Utensílio cortante; lâmina com gume engastada em
cabo alargado na extremidade livre que termina em
ponta arredondada; com friso circular entre lâmina e
cabo.
metal prata/industrializado
Utensílio cortante; lâmina com gume engastada em
cabo alargado na extremidade livre que termina em
ponta arredondada; com friso circular entre lâmina e
cabo.
Utensílio de mesa com parte côncava; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.
Utensílio de mesa com parte côncava; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.
Utensílio de mesa com parte côncava; cabo alargado na
extremidade livre, com adornos.

010-00000_095

uso doméstico

Colher de café

Utensílio de mesa com parte côncava; cabo alargado na
extremidade livre, em forma retangular.

010-00000_096

uso doméstico

Colher de café

Utensílio de mesa com parte côncava; cabo alargado na
extremidade livre, em forma retangular.

010-00000_097

uso doméstico

Caldeirão

010-00000_098

uso doméstico

Tampa de panela

Caldeirão de ferro fundido; forma arredondada com alça.
Tampa de panela de ferro, vermelha, com pegador
adaptado formado por rolha de cortiça.

010-00000_099

uso doméstico

Prato fundo

010-00000_100

uso doméstico

Prato fundo

010-00000_101

uso doméstico

Prato raso

Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais.
Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais; borda lascada em
um ponto.
Prato raso branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais; borda lascada em
dois pontos.

010-00000_102

uso doméstico

Pires

010-00000_103

uso doméstico

Xícara de chá

010-00000_104

uso doméstico

Xícara de café

Pires verde; face superior com ranhuras da borda ao
centro, como raios de circunferência, centro liso.
Xícara de chá verde, com uma asa; corpo com relevos
suaves em forma de gomos.
Xícara de café branca, formato afunilado com uma asa;
traços de folhas e flores na borda.

010-00000_105

uso doméstico

Pires

Pires branco e bege; borda com ornamentos brancos
sobre faixas vermelhas e filete dourado na extremidade.

010-00000_106

uso doméstico

Pires

010-00000_107

uso doméstico

Xícara de chá

010-00000_108

uso doméstico

Panela

010-00000_109

uso doméstico

Panela

Pires branco e bege; borda com ornamentos brancos
sobre faixas vermelhas e filete dourado na extremidade.
Xícara de chá branca e bege, com duas asas; borda
interna com ornamentos brancos sobre faixas
vermelhas.
Panela de ferro, forma cilíndrica, com cabo inclinado;
apropriada para fogão a lenha.
Panela de ferro, forma cilíndrica, com cabo inclinado;
apropriada para fogão a lenha.

010-00000_110

010-00000_111

equipamento industrializado

documento textual

Máquina de costura

Máquina manual para costurar; gabinete retangular de
madeira com duas gavetas e apoio motriz de ferro.

Registro de nascimento

Impresso em papel; preenchimento manuscrito; Registro
Civil [do município] de Engenheiro Brodowski, Comarca
de Batataes; registro de nascimento de Pelegrina
Portinari, irmã de Candido Portinari.

010-00000_112

documento textual

Certificado de primeira comunhão

010-00000_113

indumentária

Smoking

010-00000_114

uso pessoal

Cachimbo

010-00000_115

uso pessoal

Capa do cachimbo

010-00000_116

indumentária

Fraque

010-00000_117

objeto de culto

Toalha de altar

010-00000_118

maquinário e utensílios

Cadeado

010-00000_119

indumentária

Gravata

010-00000_120

indumentária

Colete de parteira

Registro Civil de Pelegrina
Portinari

Lembrança da primeira
communhão

Impresso em papel; preenchimento manuscrito;
ilustração católica com representação de Jesus, dois
anjos e criança; certificado de primeira comunhão de
Pelegrina Portinari, irmã de Candido Portinari.
Traje de cerimônia masculino na cor preta; com casaco,
calça e gravata-borboleta.
Cachimbo com fornilho esculpido em madeira clara; bico
curto e piteira marrom.
Objeto de couro, cor bege, com duas metades em forma
de cachimbo; parte interna de cetim.
Traje de cerimônia masculino na cor preta; com casaco,
calça, gravata-borboleta e barrigueira.
Toalha de altar retangular, branca, de algodão, um dos
lados maiores da peça com trabalho de crochê, com
motivo floral.
Ferrolho com chave; corpo circular e fechadura no centro
com lingueta; aro móvel na parte superior que se solta
com chave.
Faixa de tecido alargada nas pontas com ilustrações de
galos e formas geométricas em cores vermelha, branca
e preta; criado por Portinari.
Colete de algodão, branco; usada pela parteira de
Candido Portinari.

Valda

Máquina elétrica para misturar alimentos; corpo ovalado
com motor, alça e pé ligado a suporte para vasilha.
Caixa preta com inscrição em amarelo e cantos
arredondados; com tampa e oito peças de máquina de
costura.
Utensílio cilíndrico confeccionado com restos de pano;
utilizado por costureiros como suporte de alfinetes e
agulhas.
Caixa circular com tampa, marrom, com etiqueta;
embalagem de pastilhas para garganta marca Valda;
utilizada para guardar utensílios de costura na casa de
Portinari.

Ridgways Tea

Caixa retangular com tampa, vermelha, com inscrições;
embalagem de chá marca Ridgways; utilizada para
guardar utensílios de costura na casa de Portinari.

Dorcas

Carretel de madeira com linha de algodão amarela que
ocupa todo o volume entre as extremidades da peça.
Caixa circular com tampa, azul claro, com etiqueta;
embalagem de alfinetes marca Dorcas; utilizada para
guardar pregos na casa de Portinari.

010-00000_121

equipamento industrializado

Batedeira

Walita

010-00000_122

maquinário e utensílios

Caixa de peças de máquina de costura

Singer

010-00000_123

outros

Almofada de alfinete

010-00000_124

outros

Caixa de pastilhas

010-00000_125

outros

Caixa de Chá

010-00000_126

outros

Carretel de linha

010-00000_127

outros

Caixa de alfinetes

010-00000_129

outros

Flâmula

1ª Semana de Portinari

Bandeirola triangular de cetim, fundo branco; com
ilustração de mão segurando um pincel; objeto
comemorativo 1ª semana de Portinari em Brodowski.

010-00000_130
010-00000_131

documento textual
documento textual

Convite de evento
Livreto de filatelia

Fürstentum Liechtenstein

Convite para Mostra Filatélica - XI Semana de Portinari.
Livreto filatélico de Liechtenstein; capa azul.

documento textual

Livreto cédula de cinco mil cruzados Candido Portinari

Cédula de cinco mil cruzados Candido Portinari

Livreto da Casa da Moeda do Brasil para a cédula de
cinco mil cruzados com retrato de Candido Portinari.

010-00000_132

010-00000_133

010-00000_134

numismática e medalhística

artes plásticas

Modelo de cédula de 5 mil cruzados Candido Portinari

Desenho em papel com letra de canção

010-00000_136

uso doméstico

Prato fundo

010-00000_137

uso doméstico

Xícara de chá

010-00000_138
010-00000_139
010-00000_140
010-00000_141
010-00000_142
010-00000_143

uso doméstico
outros
outros
outros
outros
outros

Xícara de chá
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_144
010-00000_145
010-00000_146

outros
outros
outros

Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_147
010-00000_148
010-00000_149

outros
outros
outros

Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo
Bisnaga de tinta a óleo

010-00000_150

outros

Bisnaga de tinta a óleo

Cédula de cinco mil cruzados Candido Portinari

Cédula de 5 mil cruzados com retrato de Candido
Portinari no anverso e ilustração que representa o
mesmo artista com a obra Baianas no reverso;
plastificada em base de cartolina preta.

[Carnaval]

Desenho a lápis de cor sobre papel kraft; duas figuras
humanas com mãos levantadas; no verso, colagem de
jornal com a canção O Retrato de Maria; a obra não faz
parte do Catálogo de Candido Portinari.
Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, animais e duas árvores com moinho
ao fundo; na borda, ornamentos de folhas e flores.
Xícara de chá branca com ilustrações em azul, com um
asa; ornamentos triangulares na borda externa; corpo
com figura de paisagem.
Xícara de chá branca e bege, com duas asas; borda
interna com ornamentos brancos sobre faixas
vermelhas.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor amarela, danificado.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor vermelha, danificado.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal com restos de tinta, danificado.
Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta de
cor azul, danificado.

Cédula de 5 mil cruzados com retrato de Candido
Portinari no anverso e ilustração do mesmo artista com a
obra Baianas no reverso.
Cédula de 5 mil cruzados com retrato de Candido
Portinari no anverso e ilustração que representa o
mesmo artista com a obra Baianas no reverso.
Cédula de 50 cruzeiros com retrato de Marechal Manuel
Deodoro da Fonseca no anverso e ilustração que
representa a obra Café de Candido Portinari, acervo do
Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro, RJ, no
reverso.

010-00000_151

numismática e medalhística

Cédula de 5 mil cruzados

Cinco mil cruzados - Candido
Portinari

010-00000_152

numismática e medalhística

Cédula de 5 mil cruzados

Cinco mil cruzados - Candido
Portinari

010-00000_153

numismática e medalhística

Cédula de 50 cruzeiros

Cinqüenta cruzeiros - Café

010-00000_154

documento textual

Cartão Cédula de cinco mil cruzados Candido Portinari

Cédula de cinco mil cruzados Candido Portinari

010-00000_155

filatelia

Edital de selo - Centenário de nascimento de Centenário de nascimento de
Candido Portinari
Candido Portinari

Cartão da Casa da Moeda do Brasil para a cédula de
cinco mil cruzados com retrato de Candido Portinari.
Edital do selo Centenário de nascimento de Candido
Portinari; sobre folheto, impressão de um selo com
reprodução da obra Auto-retrato de Portinari; retrato e
figura de pincéis.

filatelia

Selo Sagrada Família - Portinari

Selo sobre etiqueta verde com ornamentos brancos;
com reprodução da obra Sagrada Família de Portinari,
acervo da Igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde,
Batatais, SP; figura de menino Jesus, José e Maria; selo
comemorativo Natal.

010-00000_157

filatelia

Selo Centenário de nascimento de Candido Candido Portinari - Centenário deSelo em papel gomado; com reprodução da obra AutoPortinari
nascimento
retrato de Portinari; retrato e figura de pincéis.

010-00000_158

filatelia

Selo Centenário de nascimento de Candido Candido Portinari - Centenário deSelo em papel gomado; com reprodução da obra AutoPortinari
nascimento
retrato de Portinari; retrato e figura de pincéis.

filatelia

Selo Centenário de nascimento de Candido Candido Portinari - Centenário deSelo em papel gomado; com reprodução da obra AutoPortinari
nascimento
retrato de Portinari; retrato e figura de pincéis.

010-00000_156

010-00000_159

Natal

010-00000_160

filatelia

Selo Centenário de nascimento de Candido Candido Portinari - Centenário deSelo em papel gomado; com reprodução da obra AutoPortinari
nascimento
retrato de Portinari; retrato e figura de pincéis.

010-00000_161

filatelia

Selo Centenário de nascimento de Candido Candido Portinari - Centenário deSelo em papel gomado; com reprodução da obra AutoPortinari
nascimento
retrato de Portinari; retrato e figura de pincéis.

010-00000_162

documento textual

Convite de evento

010-00000_163

documento textual

Envelope de evento

[XI Semana de Portinari]

010-00000_164

filatelia

Selo Presépio - Portinari

Presépio de Portinari

Convite para Mostra Filatélica - XI Semana de Portinari.
Envelope do evento XI Semana de Portinari; com marca
e carimbo do evento e selo Carlos Gomes.
Selo em papel gomado; com reprodução da obra
Presépio de Portinari; figura de menino Jesus, Maria, boi
e jumento; selo comemorativo Natal.

Sagrada Família

Selo em papel gomado; com reprodução da obra
Sagrada Família de Portinari, acervo da Igreja do Senhor
Bom Jesus da Cana Verde, Batatais, SP; figura de
menino Jesus, José e Maria; selo comemorativo Natal.

010-00000_165

filatelia

Selo Sagrada Família - Portinari

010-00000_166

filatelia

Selo Sagrada Família - Portinari

Sagrada Família

010-00000_167

filatelia

Selo Paz - Portinari

Paz - Nations Unies

010-00000_168

filatelia

Selo Paz - Portinari

Paz - Nations Unies

010-00000_169

filatelia

Cartão com selos - Natal

Selo em papel gomado; com reprodução da obra
Sagrada Família de Portinari, acervo da Igreja do Senhor
Bom Jesus da Cana Verde, Batatais, SP; figura de
menino Jesus, José e Maria; selo comemorativo Natal.
Selo em papel gomado; com reprodução de parte da
obra Paz de Portinari; figuras de crianças; marca de
carimbo; inscrições em vermelho.
Selo em papel gomado; com reprodução de parte da
obra Paz de Portinari; figuras de crianças; marca de
carimbo; inscrições em preto.
Cartão de 1º dia de circulação; quatro selos com
ilustrações natalinas.

010-00000_172

filatelia

Edital de selos - Museus de Arte do Brasil

Museus de Arte Brasil

010-00000_173

filatelia

Edital de selo - Ano Internacional da Paz

Ano internacional da paz

010-00000_174

filatelia

Cartão com selo - Ano Internacional da Paz Ano internacional da paz

010-00001

artes plásticas

Máscara mortuária de Candido Portinari

010-00002

uso pessoal

Óculos

010-00003

uso pessoal

Capa de óculos

010-00004

uso pessoal

Cachimbo

010-00005

uso pessoal

Capa do cachimbo

010-00006

uso pessoal

Cachimbo

010-00007

uso pessoal

Pente

010-00008

uso pessoal

Tubo de Pomada

[Candido Portinari]

Biopel

Edital de selos da série Museus de Arte do Brasil; sobre
folheto, dois selos com reprodução da obra O Lavrador
de Candido Portinari, Museu de Arte de São Paulo; dois
selos com reprodução da obra Mademoiselle Pagany de
Brancusi, Museu de Arte Moderna - RJ; dois selos com
reprodução da obra O copo d'água de Francisco Aurélio
de Figueiredo, Museu Nacional de Belas Artes; selos
com números de patrimônio 010-00341, 342, 343, 344,
345 e 346.
Edital do selo Ano Internacional da Paz; sobre folheto,
um selo com reprodução de parte da obra Paz de
Portinari.
Cartão de 1º dia de circulação; um selo com reprodução
de parte da obra Paz de Portinari.
Máscara em gesso, moldada sobre o rosto de Portinari
falecido.
Óculos com armação de metal dourado; lentes
arredondadas; hastes revestidas com plástico.
Objeto de couro, cor marrom, forma de saco retangular
com pontas arredondadas.
Cachimbo com fornilho esculpido em material escuro;
bico longo e piteira marrom.
Objeto de couro, cor marrom, com duas metades em
forma de cachimbo; parte interna de cetim.
Cachimbo com fornilho de nó de roseira; bico curto e
piteira marrom claro.
Pente de plástico branco, retangular, com dentes largos
em metade do corpo e dentes estreitos em outra
metade.
Tubo de metal com restos de pomada para dermatoses;
marca Biopel; corpo danificado, rompido em duas
partes.

010-00009

uso pessoal

Tubo de Pomada

010-00010

uso pessoal

Pincel

010-00011

uso pessoal

Pincel

010-00012

uso pessoal

Pincel

010-00013

uso pessoal

Pincel

010-00014

uso pessoal

Pincel

010-00015

uso pessoal

Pincel

010-00016

uso pessoal

Pincel

010-00017

uso pessoal

Pincel

010-00018

uso pessoal

Pincel

010-00019

uso pessoal

Pincel

010-00020

uso pessoal

Pincel

Biopel

Tubo de metal com restos de pomada para dermatoses;
marca Biopel.
Pincel importado, redondo, nº 22, com cabo de madeira,
vermelho e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel importado, redondo, nº 22, com cabo de madeira,
vermelho e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel importado, redondo, forma de broxa, nº 22, com
cabo de madeira, preto e cilíndrico, afinado na ponta;
pelos longos de marta.
Pincel importado, chato, nº 16, com cabo de madeira,
vermelho escuro e cilíndrico, afinado na ponta; pelos
longos de marta.
Pincel importado com cabo de madeira, amarelo e
cilíndrico, afinado na ponta; sem pelos.
Pincel importado, chato, nº 16, com cabo de madeira,
vermelho escuro e cilíndrico, afinado na ponta; pelos
longos de marta.
Pincel importado, redondo, nº 14, com cabo de madeira,
preto e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel importado, redondo, nº 14, com cabo de madeira,
cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de marta.
Pincel importado, redondo, nº 14, com cabo de madeira,
marrom e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel importado, redondo, nº 14, com cabo de madeira,
preto e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta, cortados.
Pincel importado, chato, nº 14, com cabo de madeira,
vermelho e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.

Pincel importado, redondo, nº 14, com cabo de madeira,
cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de marta.
Pincel importado, redondo, nº 14, com cabo de madeira,
vermelho e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel importado, chato, nº 14, com cabo de madeira,
vermelho e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel importado, chato, nº 2, com cabo de madeira,
branco e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel importado, chato, nº 2, com cabo de madeira,
preto e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.

010-00021

uso pessoal

Pincel

010-00022

uso pessoal

Pincel

010-00023

uso pessoal

Pincel

010-00024

uso pessoal

Pincel

010-00025

uso pessoal

Pincel

010-00026

uso pessoal

Pincel

010-00027

uso pessoal

Pincel

010-00028

uso pessoal

Pincel

010-00029

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, redondo, nº 2, com cabo de madeira,
preto e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos.
Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, preto e
cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos.
Pincel nacional, redondo, com cabo de madeira,
cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos.
Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, cilíndrico,
afinado na ponta; pelos longos.

010-00030

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, redondo, com cabo de madeira, amarelo
e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos.

010-00031

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, cilíndrico,
afinado na ponta; pelos curtos, cortados.

Pincel

Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, vermelho
e cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos, cortados.

010-00032

uso pessoal

010-00033

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, vermelho
e cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos, cortados.

010-00034

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, amarelo e
cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos.

010-00035

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, redondo, com cabo de madeira, marrom
e cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos, cortados.

010-00036

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, branco e
cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos, cortados.

010-00037

uso pessoal

Pincel

010-00038

uso pessoal

Pincel

010-00039

uso pessoal

Pincel

010-00040

uso pessoal

Pincel

010-00041

uso pessoal

Pincel

010-00042

uso pessoal

Pincel

010-00043

uso pessoal

Pincel

010-00044

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, redondo, com cabo de madeira,
vermelho e cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos.
Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, preto e
cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos.
Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, preto e
cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos.
Pincel nacional, chato, com cabo de madeira, cilíndrico,
afinado na ponta; pelos curtos.
Pincel nacional, redondo, nº 5, com cabo de madeira,
vermelho e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel nacional, redondo, nº 5, com cabo de madeira,
vermelho e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel nacional, redondo, nº 5, com cabo de madeira,
preto e cilíndrico, afinado na ponta; pelos longos de
marta.
Pincel nacional, redondo, nº 5, com cabo de madeira,
preto e cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos,
cortados.

010-00045

uso pessoal

Pincel

010-00046

uso pessoal

Pincel

010-00047

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, redondo, nº 5, com cabo de madeira,
cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos de marta.
Pincel nacional, redondo, nº 5, com cabo de madeira,
cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos de marta.
Pincel importado com cabo de madeira, cilíndrico; sem
pelos.

010-00048

uso pessoal

Pincel

010-00049

uso pessoal

Pincel

010-00050

uso pessoal

Pincel

010-00051

uso pessoal

Pincel

010-00052

uso pessoal

Pincel

010-00053

uso pessoal

Pincel

010-00054

uso pessoal

Pincel

010-00055

uso pessoal

Pincel

Pincel importado, chato, com cabo de madeira,
cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos, cortados.
Pincel nacional com cabo de madeira, cilíndrico, afinado
na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, cilíndrico, afinado
na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, vermelho e
cilíndrico, afinado na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, preto e cilíndrico,
afinado na ponta; sem pelos.
Pincel nacional, redondo, com cabo de madeira, preto e
cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos.
Pincel nacional com cabo de madeira, vermelho e
cilíndrico, afinado na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, cilíndrico, afinado
na ponta; sem pelos.

010-00056

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, redondo, com cabo de madeira,
cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos, cortados.

010-00057

uso pessoal

Pincel

010-00058

uso pessoal

Pincel

Pincel nacional, redondo, com cabo de madeira, preto e
cilíndrico, afinado na ponta; pelos curtos, cortados.
Pincel nacional com cabo de madeira, vermelho e
cilíndrico, afinado na ponta; sem pelos.

010-00059

uso pessoal

Pincel

010-00060

uso pessoal

Pincel

010-00061

uso pessoal

Pincel

010-00062

uso pessoal

Pincel

010-00063

uso pessoal

Pincel

010-00064

uso pessoal

Pincel

010-00065

uso pessoal

Pincel

010-00066

uso pessoal

Ponta seca

010-00067

maquinário e utensílios

Lima

010-00069

outros

Esfuminho

010-00070
010-00071

outros
outros

Lápis
Tubo de cola

010-00072

outros

Tubo de cola

010-00073

outros

Tubo de cola

010-00074

maquinário e utensílios

Lixa

Pincel nacional com cabo de madeira, vermelho e
cilíndrico, afinado na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, preto e cilíndrico,
afinado na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, laranja e cilíndrico,
afinado na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, cilíndrico, afinado
na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, vermelho e
cilíndrico, afinado na ponta; sem pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, cilíndrico; sem
pelos.
Pincel nacional com cabo de madeira, cilíndrico, afinado
na ponta; sem pelos.
Utensílio de madeira, cor vermelha, cilíndrico, afunilado
nas pontas; preparado por Candido Portinari a partir de
um pincel.

Cola Segurit

Pelikana

Ferramenta de aço alongada e achatada; superfície
estriada; uma extremidade com largura diminuída e
pontuda para inserção de cabo; utilizada para limar.
Utensílio de tecido prensado; retangular, com pontas
arredondadas; utilizado para suavizar traços a lápis ou a
carvão.
Lápis de cera, preto; forma de bastão, ponta
arredondada; corpo revestido com papel.
Tubo de metal com restos de cola; marca Segurit.
Tubo de metal com restos de cola; envolto com tecido
branco e fita adesiva.
Tubo de metal com restos de cola branca; marca
Pelikano.
Ferramenta de madeira alongada e achatada; superfície
com lixa; uma extremidade em forma oval formando o
cabo, com orifício e cordão.

010-00075

outros

Lixa

010-00076

maquinário e utensílios

Lixa

010-00077

maquinário e utensílios

Pedra de afiar

010-00078

maquinário e utensílios

Pedra de afiar

010-00079

maquinário e utensílios

Espátula

010-00080

maquinário e utensílios

Espaçador

010-00081

outros

Giz

010-00082

outros

Carvão para desenho

010-00083

outros

Carvão para desenho

010-00084

outros

Carvão para desenho

010-00085

outros

Carvão para desenho

010-00086

outros

Carvão para desenho

Fragmento de lixa de papel, número zero; verso com
desenho de felino.
Utensílio formado por dois cubos de madeira, entre eles
um sarrafo com superfície estriada; utilizado para afiar
pontas de lápis.
Pedra de afiar retangular acondicionada em caixa de
papelão; utilizada para afiar formões.
Pedra de afiar em forma oval com extremidades
afuniladas.
Ferramenta com cabo cilíndrico de madeira, haste e
lâmina em forma de losango na extremidade, com ponta
arredondada.
Utensílio de madeira, triangular; utilizado no trabalho de
empalhamento de móveis; denominado caucho no
dialeto italiano vêneto.
Fragmento de giz, em forma cilíndrica, feito com
carbonato ou sulfato de cálcio.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.

010-00087

maquinário e utensílios

Vassourinha

010-00088

maquinário e utensílios

Pegador de carvão

Utensílio feito de ramos de plantas; numa extremidade,
pontas livres até 10 cm de comprimento; em outra,
ramos dobrados e amarrados formando um cabo;
utilizado para a limpeza de sujeiras sobre o trabalho
artístico.
Utensílio em bambu, alongado, com fendas em cada
extremidade ladeadas por anéis; utilizado para
manuseio de carvão para desenho.

010-00089

maquinário e utensílios

Régua

010-00090

uso pessoal

Paleta

Utensílio de madeira, retangular, plano, com marcação
de medidas de zero a sessenta centímetros; orifício
circular na extremidade esquerda.
Objeto de acrílico, retangular, com recorte em forma de
onda em um dos lados; orifício ovalado no mesmo lado;
utilizado para misturar tintas.

Paleta

Objeto de madeira, retangular, com recorte fundo em
forma de onda em um dos lados; orifício ovalado no
mesmo lado; utilizado para misturar tintas.

010-00091

uso pessoal

010-00092

uso pessoal

Paleta

Objeto de madeira, retangular, com recorte raso em
forma de onda em um dos lados; orifício ovalado no
mesmo lado; utilizado para misturar tintas.

010-00093

outros

Bisnaga de tinta a óleo

Tubo de metal marca Rembrandt com restos de tinta.

010-00094

uso pessoal

Boneca para pintura

010-00095

outros

Cavalete de pintura

Instrumento utilizado como auxiliar na técnica da pintura
de cavalete e mural, servindo de apoio a mão que pinta.
Armação triangular de madeira; quatro ripas verticais,
três delas formando um tripé, e duas ripas horizontais na
estrutura.

010-00096

outros

Armação retangular de madeira; quatro ripas verticais,
três delas formando um tripé, e duas ripas horizontais na
estrutura; ripa central vertical com fenda onde correm
dois suportes de tela, horizontais.

Cavalete de pintura

010-00097

outros

Cavalete de pintura

010-00098

outros

Suporte para pincéis

010-00099

maquinário e utensílios

Escada

010-00100

outros

Tela de pintura

010-00101

outros

Tela de pintura

010-00102

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Fuga para o Egito

Fuga para o Egito

Armação retangular de madeira; três ripas verticais e
duas ripas horizontais sobre base quadrada; ripa
horizontal inferior com suporte de tela.
Caixa de madeira pinho, trapezoidal, com seis divisões
internas.
Utensílio de madeira com dois degraus retangulares
ligados por ripas.
Tela de tecido com cola e gesso esticada sobre chassis
de madeira, retangular.
Tela de tecido com cola e gesso esticada sobre chassis
de madeira, retangular.
Pintura mural a têmpera; representações de José e
Maria com o menino Jesus nos braços e montada em
jumento; casal com roupas em tom azul; menino com
manta cor de vinho; fundo azul.
Pintura mural a têmpera; representação de São João
Batista com traje vermelho, cruz e pequeno livro; fundo
com céu azul e paisagem montanhosa.

010-00103

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural São João Batista

São João Batista

010-00104

artes plásticas

Pintura mural Perfil da Nonna

Cabeça da avó

010-00105

artes plásticas

Pintura mural Cabeça de mulata I

Cabeça de mulata I

Pintura mural em afresco; perfil esquerdo do rosto da
avó de Portinari em marrom; fundo verde.
Pintura mural em afresco; busto de mulher em marrom;
cabelos presos e rosto virado para a esquerda; vestido
com decote quadrado e mangas compridas; fundo
verde.

010-00106

artes plásticas

Pintura mural Cabeça de mulata II

010-00107

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Jesus pregando aos apóstolos Jesus pregando aos apóstolos

010-00108

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Sagrado Coração de Jesus

Sagrado coração de Jesus

010-00109

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural São Francisco pregando aos
pássaros

São Francisco pregando aos
pássaros

010-00110

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural São Jorge e o Dragão

São Jorge e o Dragão

010-00111

Cabeça de mulata II

artes plásticas

Pintura mural Cabeça

Cabeça

010-00112

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Santo Antônio pregando aos Santo Antônio pregando aos
peixes
peixes

010-00113

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Encontro de Nossa Senhora e Encontro de Nossa Senhora e
Santa Isabel
Santa Isabel

010-00114

artes plásticas

Pintura mural Vaso rosa

Vaso Rosa

010-00115

artes plásticas

Pintura mural Vaso azul

Vaso Azul

Pintura mural em afresco; rosto de mulher com cabelos
castanhos repartidos no seu lado direito e sem o olho
deste mesmo lado; fundo azul.
Pintura mural em afresco; representação de Jesus com
túnica vermelha; três apóstolos em trajes verde e azul;
fundo azul.
Pintura mural em afresco; representação de Jesus com
manto e coração vermelho; aura branca ao redor da
cabeça; fundo alaranjado.
Pintura mural em afresco; representação de São
Francisco de Assis com túnica marrom; campo marrom e
verde com pássaros pretos; fundo alaranjado.
Pintura mural a têmpera; representação de São Jorge e
seu cavalo em combate a um dragão, com cães brancos
por perto; fundo azul.
Pintura mural em afresco; rosto de mulher com o rosto
levemente virado para a direita; vestido branco de
bolinhas vermelhas e cabelos presos em coque; fundo
amarelo, azul e verde com três cruzes.
Pintura mural em afresco; representação de Santo
Antônio com traje marrom; peixes coloridos em lago
azul, campo verde; fundo com montanhas e céu branco
e azul com pássaros.
Pintura mural a têmpera; representações de Nossa
Senhora e Santa Isabel, vestidas de azul; fundo rosa.
Pintura mural a têmpera; vaso rosa com margaridas
brancas e flores azuis; fundo branco.
Pintura mural a têmpera; vaso azul com margaridas
brancas, rosas na cor rosa e flores vermelhas; fundo
azul.

010-00116

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Jesus Cristo

Jesus Cristo

010-00117

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Santa Luzia

Santa Luzia

010-00118

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural São Pedro

São Pedro

Pintura mural a têmpera; representação de Jesus, em
pé, vestido de branco; fundo azul.
Pintura mural a têmpera; representação de Santa Luzia
de Siracusa, em pé, vestida de lilás com manto branco;
fundo azul.
Pintura mural a têmpera; representação de São Pedro,
em pé, vestido de branco, cinto com duas chaves; fundo
azul.

010-00119

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural São Francisco de Assis

São Francisco de Assis

010-00120

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Sagrada Família

Sagrada Família

Pintura mural a têmpera; representação de São
Francisco de Assis, em pé, com pássaro branco pousado
na mão esquerda, vestido de marrom; fundo azul.
Pintura mural a têmpera; representações de Maria,
vestida de branco e azul, menino Jesus, de amarelo, e
José, de branco e rosa; no centro, pomba branca; fundo
azul.

Santo Antônio com menino

Pintura mural a têmpera; representação de Santo
Antônio de Pádua, em pé, vestido de marrom, com
menino Jesus sobre o braço direito; fundo azul.

010-00121

010-00122

arte sacra (Católica/Africana)

arte sacra (Católica/Africana)

Pintura mural Santo Antônio com menino

Pintura mural São João Batista com cordeiro São João Batista com cordeiro

010-00123

numismática e medalhística

Medalha Prêmio João Ramalho

Prêmio João Ramalho

010-00124

outros

Caixa de medalha

Prêmio João Ramalho

Pintura mural a têmpera; representação de São João
Batista, em pé, vestido de branco, mão direita apoiada
em bastão; cordeiro branco ao lado; fundo azul.
Medalha arredondada com retrato de João Ramalho, em
relevo, no anverso; no reverso, inscrição Prêmio João
Ramalho Homenagem Póstuma de Edição Extra Candido
Portinari SP 25.1.1963.
Caixa de papelão, quadrada, com tampa presa em uma
das bordas; parte interior forrada com tecido branco, na
tampa, e azul, na base; utilizada para guardar a
medalha do Prêmio João Ramalho.

010-00125

outros

Tijolo

010-00126

outros

Tijolo

010-00127

outros

Telha

010-00128

mobiliário

Cadeira

010-00129

mobiliário

Cadeira

010-00130

mobiliário

Cadeira

Fragmento triangular, irregular, de tijolo de barro cozido
da casa de Portinari.
Fragmento triangular, irregular, de tijolo de barro cozido
da casa de Portinari.
Fragmento retangular, irregular, de telha de barro cozido
da casa de Portinari.
Cadeira de madeira e vime; pernas travadas em X;
assento com saia frontal; braços continuados sobre
espaldar formando um arco.
Cadeira de madeira e vime; pernas travadas em X;
assento com saia frontal; braços continuados sobre
espaldar formando um arco.
Cadeira de madeira e vime; pernas travadas em X;
assento com saia frontal; braços continuados sobre
espaldar formando um arco.

Cadeira de balanço

Cadeira de balanço de madeira e vime; assento com saia
em trançado largo; braços continuados sobre espaldar
formando três pontas arredondadas.

Cadeira

Cadeira de madeira jacarandá e embuia; pernas retas
com travas horizontais; assento em couro; braços
curvos; espaldar retangular com pontas arredondadas.

Cadeira

Cadeira de madeira jacarandá e embuia; pernas retas
com travas horizontais; assento em couro; braços
curvos; espaldar retangular com pontas arredondadas.

Cadeira

Cadeira de madeira embuia; pernas com curva e travas
horizontais; assento em couro; braços levemente
côncavos com extremidade arredondada; espaldar
vazado com barra vertical central.

010-00131

010-00132

010-00133

010-00134

mobiliário

mobiliário

mobiliário

mobiliário

010-00135

mobiliário

Cadeira

010-00136

mobiliário

Cadeira

010-00137

mobiliário

Cadeira

010-00138

mobiliário

Cadeira

010-00139

mobiliário

Cadeira

010-00140

mobiliário

Cadeira

010-00141

mobiliário

Cadeira

010-00142

mobiliário

Mesa

010-00143

mobiliário

Mesa

010-00144

mobiliário

Bufê

010-00145

mobiliário

Cabide de parede

Cadeira de madeira embuia; pernas com curva e travas
horizontais; assento em couro; braços levemente
côncavos com extremidade arredondada; espaldar
vazado com barra vertical central.
Cadeira de madeira cedro e embuia; pernas retas com
travas horizontais; assento em couro; espaldar
retangular com pontas arredondadas.
Cadeira de madeira cedro e embuia; pernas retas com
travas horizontais; assento em couro; espaldar
retangular com pontas arredondadas.
Cadeira de madeira cedro e embuia; pernas retas com
travas horizontais; assento em couro; espaldar
retangular com pontas arredondadas.
Cadeira de madeira cedro e embuia; pernas retas com
travas horizontais; assento em couro; espaldar
retangular com pontas arredondadas.
Cadeira de madeira jacarandá; pernas roliças com travas
horizontais; assento com relevo; espaldar retangular
com pontas arredondadas.
Cadeira de madeira jacarandá; pernas roliças com travas
horizontais; assento com relevo; espaldar retangular
com pontas arredondadas.
Mesa de madeira cedro; pernas retas; tampo retangular
com saia ornamentada.
Mesa de madeira cedro; pernas retas na aresta externa
e curvas na aresta interna; tampo retangular com saia
em três curvas..
Móvel de madeira peroba e embuia; retangular; com
duas portas e, entre elas, três gavetas; maçanetas
cilíndricas.
Ripa reta de madeira cedro, com pontas triangulares e
ganchos para pendurar objetos.

010-00146

mobiliário

Bufê

010-00147

mobiliário

Guarda-louça

Móvel de madeira embuia; retangular; com duas portas;
maçanetas cilíndricas.
Armário de madeira e vidro; retangular; corpo inferior
com duas portas e duas gavetas; sobre quatro pilares,
corpo superior, com paredes laterais e duas portas de
vidro.

Cadeira

Cadeira de madeira cedro, pintada de branco; pernas
retas com travas horizontais; assento em palha de taboado-brejo; espaldar côncavo, com três sarrafos.

Cadeira

Cadeira de madeira cedro, pintada de branco; pernas
retas com travas horizontais; assento em palha de taboado-brejo; espaldar côncavo, com três sarrafos.

Cadeira

Cadeira de madeira cedro, pintada de branco; pernas
retas com travas horizontais; assento em palha de taboado-brejo; espaldar côncavo, com três sarrafos.

Cadeira

Cadeira de madeira cedro, pintada de branco; pernas
retas com travas horizontais; assento em palha de taboado-brejo; espaldar côncavo, com três sarrafos.

010-00148

010-00149

010-00150

010-00151

mobiliário

mobiliário

mobiliário

mobiliário

010-00152

mobiliário

Mesa

010-00153

mobiliário

Cama

Patente

010-00154

mobiliário

Cama

Patente

Mesa de madeira cedro e peroba, pintada de branco;
pernas torneadas, fusiformes; tampo retangular com
saia reta; com gaveta em um dos lados maiores.
Cama em madeira roliça; cabeceira com três travas
verticais; peseira idêntica, mais baixa; estrado com
arame; produto paulista de 1915/16 vindo a substituir as
camas de ferro.
Cama em madeira roliça; cabeceira com quatro travas
verticais; peseira idêntica, mais baixa; estrado com
arame; produto paulista de 1915/16 vindo a substituir as
camas de ferro.

010-00155

mobiliário

Cama

Patente

010-00156

mobiliário

Cama

Patente

010-00157

mobiliário

Cômoda

010-00158

mobiliário

Guarda-roupa

010-00159

mobiliário

Mesa

010-00161

mobiliário

Criado-mudo

Cama em madeira roliça; cabeceira com quatro travas
verticais; peseira idêntica, mais baixa; estrado com
arame; produto paulista de 1915/16 vindo a substituir as
camas de ferro.
Cama em madeira roliça; cabeceira com quatro travas
verticais; peseira idêntica, mais baixa; estrado com
arame; produto paulista de 1915/16 vindo a substituir as
camas de ferro.
Móvel de madeira pinho, peroba e cedro; retangular;
com cinco gavetas; duas superiores menores;
maçanetas cilíndricas.
Armário de madeira pinho e embuia; retangular; com
três portas, a central, com espelho na face externa.
Mesa de madeira cedro; pernas retas passando a curvas
abaixo da trava tabular; tampo retangular com curvas
nas beiradas e saia reta.
Móvel de madeira; retangular; com uma gaveta e uma
porta com desenho floral.

010-00162

mobiliário

Penteadeira

010-00163

maquinário e utensílios

Moedor

Móvel de madeira; retangular; pernas torneadas com
trava tabular recortada; tampo com saia reta e gaveta
central; parte posterior com espelho emoldurado.
Utensílio moedor manual; vaso em forma de sino
invertido sobre estrutura circular com eixo e manivela;
base para fixação em mesa ou bancada.

010-00164

uso doméstico

Vasilha

Vasilha de latão, circular; borda arredondada, sem corte.

Máquina de café

Máquina elétrica para moer café; corpo cilíndrico para
conter grãos; coletor de pó em forma de colher funda e
alavanca para prensar o pó no coletor.

010-00165

equipamento industrializado

010-00166

equipamento industrializado

Liquidificador

Máquina elétrica para triturar e misturar alimentos; copo
de alumínio sobre base cônica com motor.

010-00167

uso doméstico

Panela

Panela de ferro, forma cilíndrica, com quatro extensões
perfuradas na borda, opostas duas a duas.

010-00168

uso doméstico

Caldeirão

010-00169

uso doméstico

Frigideira

010-00170

uso doméstico

Forma para pudim

010-00171

uso doméstico

Bule

010-00172

uso doméstico

Chaleira

010-00173

uso doméstico

Jarro

010-00174

uso doméstico

Panela

010-00175

uso doméstico

Caldeirão

010-00177

uso doméstico

Prato fundo

010-00178

uso doméstico

Prato fundo

Caldeirão de ferro fundido; forma arredondada com alça.
Frigideira de ferro com cabo achatado; orifício na
extremidade do cabo.
Utensílio de alumínio cilíndrico com uma forma convexa
afunilada no centro.
Bule de alumínio cilíndrico com bico e asa; asa de
madeira torneada.
Chaleira de alumínio; arredondada com bico; alça na
parte superior.
Jarro de alumínio, bojudo, com asa e boca estendida em
aba larga.
Panela de alumínio, forma cilíndrica, com cabo de
madeira.
Caldeirão de alumínio; forma arredondada com alça
móvel.
Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais.
Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais; borda lascada em
um ponto.

010-00179

uso doméstico

Prato fundo

010-00180

uso doméstico

Prato fundo

010-00181

uso doméstico

Prato raso

010-00182

uso doméstico

Prato raso

010-00183

uso doméstico

Prato raso

010-00184

uso doméstico

Xícara de chá

010-00185

uso doméstico

Xícara de chá

010-00186

uso doméstico

Xícara de chá

010-00187

uso doméstico

Xícara de chá

Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais.
Prato fundo branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais; borda lascada em
dois pontos.
Prato raso branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais.
Prato raso branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais.
Prato raso branco com ilustrações em azul na borda e
centro; no centro, duas pessoas e árvore com paisagem
ao fundo; na borda, três figuras de edificação
intercaladas com ornamentos florais.
Xícara de chá branca com ilustrações em azul, com um
asa; ornamentos triangulares na borda externa; corpo
com figura de paisagem.
Xícara de chá branca com ilustrações em azul, com um
asa; ornamentos triangulares na borda externa; corpo
com figura de paisagem.
Xícara de chá branca com ilustrações em azul, com um
asa; ornamentos triangulares na borda externa; corpo
com figura de paisagem.
Xícara de chá branca com ilustrações em azul, com um
asa; ornamentos triangulares na borda externa; corpo
com figura de paisagem.

010-00188

uso doméstico

Xícara de chá

010-00189

uso doméstico

Xícara de chá

010-00190

uso doméstico

Pires

010-00191

uso doméstico

Pires

010-00192

uso doméstico

Pires

010-00193

uso doméstico

Pires

010-00194

uso doméstico

Pires

010-00195

uso doméstico

Pires

010-00196

uso doméstico

Pires

010-00197

uso doméstico

Copo americano

Xícara de chá branca com ilustrações em azul, com um
asa; ornamentos triangulares na borda externa; corpo
com figura de paisagem.
Xícara de chá branca com ilustrações em azul, com um
asa; ornamentos triangulares na borda externa; corpo
com figura de paisagem.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, biga e edificações com colunas na fachada; na
borda, ornamentos triangulares; borda lascada em um
ponto.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, biga e edificações com colunas na fachada; na
borda, ornamentos triangulares.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, biga e edificações com colunas na fachada; na
borda, ornamentos triangulares.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, biga e edificações com colunas na fachada; na
borda, ornamentos triangulares.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, cavalos e carroça com edificação ao fundo; na
borda, ornamentos florais.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, cavalos e carroça com edificação ao fundo; na
borda, ornamentos florais; borda lascada em dois
pontos.
Pires branco com ilustrações em azul na borda e centro;
no centro, cavalos e carroça com edificação ao fundo; na
borda, ornamentos florais; borda lascada em cinco
pontos.
Copo de vidro transparente, cilíndrico; com relevos
suaves em forma de gomos.

010-00198

uso doméstico

Copo de aperitivo

010-00199

uso doméstico

Xícara de chá

010-00200

uso doméstico

Xícara de chá

010-00201

uso doméstico

Xícara de café

010-00202

uso doméstico

Xícara de café

010-00203

uso doméstico

Pires

010-00204

uso doméstico

Pires

010-00205

uso doméstico

Pires

Copo de vidro transparente, formato afunilado; parte
inferior maciça, com marca circular na altura do terço
inferior.
Xícara de chá azul, com uma asa; corpo liso, asa com
adornos.
Xícara de chá azul, com uma asa; corpo liso, asa com
adornos.
Xícara de café branca, com uma asa; corpo com figura
de ramo de trigo, flores azuis e folhas beges; filete
dourado na borda.
Xícara de café branca, com uma asa; corpo com figura
de ramo de trigo, flores azuis e folhas beges; filete
dourado na borda.
Pires branco com três ramos de trigo e filete dourado na
borda.
Pires branco com três ramos de trigo e filete dourado na
borda.
Pires branco com três ramos de trigo e filete dourado na
borda.

010-00206

uso doméstico

Xícara de café

Xícara de café branca, formato afunilado com uma asa.

010-00207

uso doméstico

Xícara de café

Xícara de café branca, formato afunilado com uma asa.

010-00208

uso doméstico

Pires

Pires branco, com relevo em torno da área central.

010-00209

uso doméstico

Pires

010-00210

uso doméstico

Pires

010-00211

uso doméstico

Pires

010-00212

uso doméstico

Pires

Pires branco, com relevo em torno da área central.
Pires branco com duas flores opostas; filete dourado em
torno da área central e na borda.
Pires branco com duas flores opostas; filete dourado em
torno da área central e na borda.
Pires branco com duas flores opostas; filete dourado em
torno da área central e na borda.

010-00213

uso doméstico

Pires

010-00214

uso doméstico

Pires

010-00215

uso doméstico

Pires

010-00216

uso doméstico

Xícara de chá

010-00217

uso doméstico

Xícara de chá

010-00218

uso doméstico

Xícara de chá

010-00219

uso doméstico

Xícara de chá

010-00220

uso doméstico

Xícara de chá

010-00221

uso doméstico

Xícara de chá

010-00222

uso doméstico

Xícara de chá

010-00223

uso doméstico

Pires

010-00224

uso doméstico

Pires

Pires branco com dois ramos de trigo opostos ligados por
dois filete em arco.
Pires branco com dois ramos de trigo opostos ligados por
dois filete em arco.
Pires branco, com faixa circular azul e outra verde claro
com manchas coloridas; ornamentos com filetes
dourados sobre as faixas, ao redor do centro e da borda.
Xícara de chá branca, com uma asa; corpo com figuras
de flores amarelas, azuis, rosa e vermelha; filete
dourado na borda.
Xícara de chá branca, com uma asa; corpo com figuras
de flores amarelas, azuis, rosa e vermelha; filete
dourado na borda.
Xícara de chá branca, com uma asa; corpo com figuras
de flores amarelas e azuis; filete dourado na borda
interna.
Xícara de chá branca, com uma asa; corpo com figura de
flor rosa, aberta e botão; filete dourado na borda
interna.
Xícara de chá branca, com uma asa; corpo com figura de
flor rosa, aberta e botão; filete dourado na borda
interna.
Xícara de chá branca, com uma asa; corpo com figuras
de flores amarelas, azuis e rosas e folhas verdes.
Xícara de chá branca, com uma asa; corpo com relevos
suaves em forma de gomos.
Pires branco com filete dourado em torno da área central
e na borda; um ramo de flores entre os filetes.
Pires branco com filete dourado em torno da área central
e na borda; um ramo de flores sobre o filete da área
central.

010-00225

artes plásticas

Escultura Cabeça de Portinari

Cabeça de Portinari

Escultura em bronze da cabeça de Candido Portinari;
com características fisionômicas e marcas de expressão
do artista; base quadrangular de mármore.

010-00245

uso doméstico

Vaso

Vaso para cultivar plantas, avermelhado, cordiforme,
com ranhuras diagonais na face externa.

010-00246

uso doméstico

Vaso

Vaso para cultivar plantas, avermelhado, cordiforme,
com ranhuras verticais na face externa.

010-00247

uso doméstico

Vaso

010-00251

mobiliário

Guarda-roupa

010-00252

Vaso para cultivar plantas, avermelhado, cordiforme,
com ranhuras diagonais na face externa.
Armário de madeira; retangular; com duas portas e
coluna central entre elas; maçanetas cilíndricas; pés
retangulares.
Armário de madeira; retangular; com duas portas e
coluna central entre elas; maçanetas cilíndricas; pés
arredondados nas arestas, com extensão para os lados.
Fotografia P&B; sentados, de frente, da esquerda para
direita, Anselmo Testa, Candido Portinari e José Martins
de Barros.
Cartão retangular; centro normografado com o nome
Candido Portinari, em letras maiúsculas.
Carta de Candido Portinari a Waldomiro Corrêa Silva,
conterrâneo e colega de Portinari, entre 1913 e 1917;
refere-se a foto de João Candido, filho de Portinari;
documento plastificado.

mobiliário

Guarda-roupa

010-00253

fotografia

Anselmo Testa, Candido
Fotografia preto e branco - Candido Portinari Portinari e José Martins de
e outros
Barros

010-00254

documento textual

Cartão pessoal de Candido Portinari

documento textual

Carta de Candido Portinari (reprodução
fotográfica)

[de Candido Portinari para
Waldomiro Corrêa Silva]

documento textual

Carta de Candido Portinari com fotografia
preto e branco de filho, João Candido
(reprodução fotográfica)

Transcrição datilografada de carta de Candido Portinari a
Waldomiro Corrêa Silva; com fotografia P&B de João
Candido, filho de Portinari, criança, apoiado em frasco de
[Leite Pausteurizado Rio Pardo] leite; documento plastificado.

010-00255

010-00256

010-00257

010-00258

010-00259

documento textual

documento textual

documento textual

Carta de Candido Portinari (reprodução
fotográfica)

Carta de Candido Portinari (reprodução
fotográfica)

Carta de Candido Portinari (reprodução
fotográfica)

010-00260

indumentária

Paletó

010-00261

indumentária

Calça

010-00262

indumentária

Colete

010-00263

indumentária

Roupão

010-00264

indumentária

Roupão

010-00265

indumentária

Colete

010-00266

indumentária

Colete

[de Candido Portinari]

Reprodução fotográfica da primeira página de carta
escrita por Portinari em Paris, em 1929, relembrando sua
terra natal e seu amigo Palaninho.

[de Candido Portinari]

Reprodução fotográfica da terceira página de carta
escrita por Portinari em Paris, em 1929, relembrando sua
terra natal e seu amigo Palaninho.

[de Candido Portinari]

Reprodução fotográfica da quarta página de carta escrita
por Portinari em Paris, em 1929, relembrando sua terra
natal e seu amigo Palaninho.
Casaco de lã, cinza; mangas compridas, três botões
frontais, dois bolsos com abas e um bolso careca.
Calça de lã, comprida, cinza; cós com passantes para
cinto; seis bolsos embutidos e botões frontais.
Casaco de lã, sem mangas, cinza; cinco botões frontais e
quatro bolsos.
Peça de lã; estampa em xadrez bege e azul-marinho;
forma de casaco comprido e largo para uso doméstico;
três botões frontais e passantes para cinto.
Peça de tecido atoalhado; estampa em listras
vermelhas, azuis, brancas e amarelas; forma de casaco
comprido e largo para uso doméstico; dois bolsos
frontais e passantes para cinto.
Casaco de brim, sem mangas, estampado em xadrez
branco e preto; cinco botões frontais e quatro bolsos.
Casaco de algodão, sem mangas, bege com estampas
florais; quatro botões frontais.

010-00267

indumentária

Cueca

010-00268
010-00269
010-00270

indumentária
indumentária
indumentária

Calça
Meias
Meias

010-00272

indumentária

Short

010-00273

indumentária

Cueca

010-00274

indumentária

Camisa

010-00275

indumentária

Paletó

010-00276

indumentária

Paletó

010-00277

indumentária

Paletó

010-00278

indumentária

Chapéu

010-00279
010-00280
010-00281

indumentária
indumentária
indumentária

Chapéu
Cinto
Cinto

010-00282

indumentária

Suspensório

010-00283

indumentária

Gravata

010-00284

indumentária

Gravata

Calça de tecido, curta; cor azulada; botões frontais.
Calça de veludo, comprida, amarela; cós com passantes
para cinto; dois bolsos embutidos e botões frontais.
Par de meias; tecido de malha cinza, canelada.
Par de meias; tecido de malha azul, canelada.
Calça de piquê, curta; cor branca; duas fivelas laterais e
quatro botões frontais.
Calça de tecido, curta; cor branca; cós com elástico.
Camisa de cambraia, mangas curtas, branca; botões
frontais e bolso no lado esquerdo.
Casaco de linho, branco; mangas compridas, três botões
frontais e dois bolsos.
Casaco de cridélia, branco; mangas compridas, três
botões frontais e três bolsos.
Casaco de cridélia, branco; mangas compridas, três
botões frontais e três bolsos.
Chapéu de feltro, cinza; copa arredondada, com forro de
seda branca; fita de gorgorão preto entre a copa e a aba.
Chapéu de feltro, cinza; copa cilíndrica, com forro de
tecido branco; fita bege entre a copa e a aba.
Faixa de couro, preta; com fivela de metal.
Faixa de couro, marrom; com fivela de metal.
Objeto formado por três tiras elásticas ligadas em Y; cor
cinza; pontas com laços de seda; utilizado para prender
calça, pelo cós, aos ombros.
Faixa de tecido alargada nas pontas; com fios de seda
em vermelho escuro.
Faixa de tecido com uma das extremidades alargada e
com ponta em V; azul, com estampas geométricas,
quadradas.

010-00285

indumentária

Gravata

010-00286

uso doméstico

Colcha

010-00287

uso doméstico

Colcha

010-00288

uso doméstico

Colcha

010-00289

uso doméstico

Colcha

010-00290

uso doméstico

Colcha

010-00291

uso doméstico

Colcha

Faixa de tecido com uma das extremidades alargada e
com ponta em V; vermelha, com quadriculado formado
por conjuntos de linhas paralelas.
Colcha de piquê branco com desenhos de flores e folhas;
borda recortada em ondas.
Colcha de piquê branco com desenhos de flores e folhas;
borda recortada em ondas.
Colcha de piquê branco com desenhos de flores e folhas;
borda recortada em ondas.
Colcha com fios de seda, bege, com desenhos de flores,
folhas e figuras geométricas.
Colcha com fios de seda, amarelo e branco, com
desenhos de flores, folhas e figuras geométricas.
Colcha com fios de seda, laranja e branco, com desenhos
de flores, folhas e figuras geométricas.
Toalha de mesa retangular, branca, de algodão; um dos
lados maiores da peça com faixa branca de crochê..

010-00292

uso doméstico

Toalha de mesa

010-00293

uso doméstico

Toalha de mesa

010-00294

uso doméstico

Toalha de mesa

010-00295

uso doméstico

Toalha de mesa

Toalha de mesa retangular, branca, de algodão; com
dois lados contornados por faixa branca de crochê.
Toalha de mesa retangular, branca, de cambraia; um
dos lados maiores da peça com entremeios de crochê,
borda guarnecida por faixa de renda.
Toalha de mesa retangular, branca, de algodão; com
bordado de árvore florida e moça com cesto, borda
guarnecida por faixa de renda.

Toalha de altar

Toalha de altar retangular, branca, de algodão, um dos
lados maiores da peça com trabalho de crochê, com
motivo religioso, cálice e cruz alternados.

010-00296

objeto de culto

010-00297

mobiliário

010-00298

mobiliário

010-00300

uso pessoal

010-00301

uso pessoal

010-00302

uso pessoal

010-00303

documento textual

010-00304

documento textual

010-00305

documento textual

010-00306

documento textual

010-00307

outros

010-00308

outros

010-00309

outros

Almofadado, tecido estampado bege com desenhos de
Colchão
flores amarelas, vermelhas e azuis e folhas verdes.
Almofadado, tecido estampado alaranjado com
Colchão
desenhos de ramos e folhas em cor bege.
Caixa de couro, retangular, com duas metades ligadas;
uma alça e duas fechaduras; bolso em um dos lados
Mala
externos.
Caixa de lona, retangular, estampada com padrão
xadrez preto e amarelo; uma alça; zíper em um dos
Mala
lados.
Caixa de papelão, retangular, com parte funda e tampa;
uma alça de couro; cantoneiras de couro; duas faixas de
metal vermelho ao redor da caixa, uma de cada lado da
Mala
alça.
Reprodução gráfica de fotografia preto e
Reprodução gráfica de fotografia P&B com homens
branco Fundadores do jornal O Estado de
[Fundadores do jornal O Estado sentados e em pé; a obra original encontra-se no jornal
São Paulo
de S. Paulo]
O Estado de São Paulo.
Painel com desenho dos contornos dos homens
Painel explicativo da fotografia Fundadores Fundadores do jornal O Estado retratados na fotografia Fundadores do jornal O Estado
do jornal O Estado de São Paulo
de S. Paulo
de São Paulo; contornos numerados.
Reprodução gráfica de cartaz da exposição Mostra del
Mostra del pittore Candido
pittore Candido Portinari; figura de cangaceiro em fundo
Reprodução gráfica de cartaz de exposição Portinari [O Cangaceiro]
amarelo; com moldura.
Reprodução gráfica de cartaz da exposição de Portinari,
Museu de Arte de São Paulo:
Museu de Arte de São Paulo; figura de mãos sobre
exposição de Portinari
flauta; divisões em azul, amarelo e vermelho; com
Reprodução gráfica de cartaz de exposição [Clarinetista]
moldura.
Reprodução gráfica da obra Cavalo e
Figura de cavalo em posição frontal sobre fundo com
andorinha - Portinari
Cavalo e Andorinha
pássaros pousados em fios.
Reprodução gráfica da obra Carregadores de
Figuras de três trabalhadores carregando sacos perto de
café - Portinari
Carregadores de café
meninas e mulheres.
Reprodução gráfica da obra O caipira Retrato de homem (Palaninho) com chapéu de palha e
Portinari
O Caipira
camisa azul.

010-00310

outros

Reprodução gráfica da obra Descoberta do
Brasil - Portinari
Descoberta do Brasil

Figuras de grupos de pessoas em desembarque de navio
perante indígenas.

010-00311

outros

Reprodução gráfica da obra Kibutz - PortinariKibutz

Figura de pasto com bois, plantação e crianças em roda.

010-00312

outros

010-00313

outros

010-00314

outros

010-00315

outros

010-00316

outros

010-00317

outros

010-00318

outros

010-00319

outros

010-00320

outros

Reprodução gráfica da obra Kibutz - PortinariKibrits
Reprodução gráfica da obra Estudo para O
morro - Portinari
Estudo para o morro
Reprodução gráfica da obra Denise com
carneiro - Portinari
Denise com carneiro
Reprodução gráfica da obra Denise com
carneiro - Portinari
Denise com carneiro
Reprodução gráfica da obra Retrato de João
Candido - Portinari
Retrato de João Candido
Reprodução gráfica da obra A Nonna Portinari
A nonna
Reprodução gráfica da obra autorretrato Portinari
Candido Portinari
Reprodução gráfica da obra O espantalho Portinari
O espantalho
Reprodução gráfica da obra Futebol em
Brodowski - Portinari
Futebol em Brodowski

Figura de pasto com bois, plantação e crianças em roda.
Figura de morro com casebres e mulheres com latas
d'água na cabeça.
Retrato de menina com traje vermelho e carneiro
branco.
Retrato de menina com traje vermelho e carneiro
branco.
Retrato de criança com cabelos louros, corpo azulado e
roupa esverdeada.
Retrato de mulher com cabelos escuros e traje em tons
de rosa.
Retrato de Portinari com óculos de aro metálico, em bico
de pena sobre fundo branco.
Figura de espantalho com rosto branco e traje laranja,
roxo, cinza e azul.
Figuras de meninos com roupas coloridas jogando
futebol em terra batida.
Reprodução gráfica de artigo de Antonio Callado sobre
Portinari; texto ilustrado com a obra Auto-retrato de
Portinari.

010-00321

documento textual

010-00322

outros

010-00323

outros

010-00324

outros

010-00325

outros

Reprodução gráfica de autorretrato

Texto de Antonio Callado e
reprodução de "Auto-retrato"

Reprodução gráfica da obra Suplício de
Tiradentes - Portinari
Suplício de Tiradentes
Reprodução gráfica da obra Retrato de Maria
- Portinari
Retrato de Maria

Figuras narrativas da sentença até o esquartejamento
de Tiradentes com vários cenários e grupos de pessoas.
Retrato de mulher com traje azulado.

Reprodução gráfica da obra A paz - Portinari A paz
Reprodução gráfica da obra A guerra Portinari
A guerra

Figuras de crianças brincando e animais em repouso.
Figuras de soldados a cavalo em marcha e feras com
garras e presas.

010-00326

outros

010-00327

outros

010-00328

outros

010-00329

outros

010-00330

outros

Reprodução gráfica da obra Retrato de
Retrato de Giovanni Battista
Giovanni Battista Portinari - Portinari
Portinari
Reprodução gráfica da obra Retrato da mãe
do artista - Portinari
Retrato da mãe do artista
Reprodução gráfica da obra Mulher com mão
na cabeça - Portinari
Mulher com mão na cabeça
Reprodução gráfica da obra Homem a cavalo
- Portinari
Homem a cavalo
Reprodução gráfica da obra Homem com
Homem com arma e três
arma e três cavalos - Portinari
cavalos

010-00331

outros

Reprodução gráfica da obra Homem caído e Homem caído e mulher de
mulher de braços abertos - Portinari
braços abertos

010-00332

filatelia

Cartão com selos - L'art aux Nations Unies

010-00333

filatelia

Cartão com selos - L'art aux Nations Unies

Figuras de homens, um de joelhos, outro caído, crianças
e mulheres.
Cartão de 1º dia de circulação; dois selos da série L'art
aux Nations Unies; selos com reprodução de parte da
obra Paz de Portinari.
Cartão de 1º dia de circulação; dois selos da série L'art
aux Nations Unies; selos com reprodução de parte da
obra Paz de Portinari.

Cartão com selos - Museus de Arte do Brasil Museus de Arte Brasil

Cartão de 1º dia de circulação; três selos da série
Museus de Arte do Brasil; selo com reprodução da obra
O Lavrador de Candido Portinari, Museu de Arte de São
Paulo; selo com reprodução da obra Mademoiselle
Pagany de Brancusi, Museu de Arte Moderna - RJ; selo
com reprodução da obra O copo d'água de Francisco
Aurélio de Figueiredo, Museu Nacional de Belas Artes.

Selo 1ª missa - Portinari

Selo em papel gomado; com reprodução da obra 1ª
missa do Brasil de Portinari; figura com grupo de pessoas
perante padre, ao fundo, paisagem montanhosa; com
proteção de plástico; selo comemorativo Nascimento de
Pedro Alvares Cabral.

010-00334

010-00335

filatelia

filatelia

L'art aux Nations Unies

Primeira missa do Brasil

Retrato de homem com camisa clara em fundo verde
escuro.
Retrato de mulher com traje azulado em fundo azul.
Figura de mulher com traje violeta e mão direita na
cabeça.
Figuras de quatro homens montados em cavalos em
tons de azul e cinza.
Figura de homem com espingarda e espada perto de
cavalos em tons de verde e azul.

010-00336

010-00337

010-00338

filatelia

filatelia

filatelia

Selo 1ª missa - Portinari

Selo Jogos infantis - Portinari

Selo Jogos infantis - Portinari

Primeira missa do Brasil

Selo em papel gomado; com reprodução da obra 1ª
missa do Brasil de Portinari; figura com grupo de pessoas
perante padre, ao fundo, paisagem montanhosa; com
proteção de plástico; selo comemorativo Nascimento de
Pedro Alvares Cabral.

Jogos infantis

Selo em papel gomado; com reprodução da obra Jogos
infantis de Portinari; figura de criança brincando, ao
fundo, paisagem com barco; com proteção de plástico.

Jogos infantis

Selo em papel gomado; com reprodução da obra Jogos
infantis de Portinari; figura de criança brincando, ao
fundo, paisagem com barco; com proteção de plástico.

010-00339

filatelia

Selo Jogos infantis - Portinari

010-00340

filatelia

Cartão com selo - Ano Internacional da Paz [Ano Internacional da paz]

Selo em papel gomado; com reprodução da obra Jogos
infantis de Portinari; figura de criança brincando, ao
fundo, paisagem com barco; com proteção de plástico.
Cartão de 1º dia de circulação; um selo com reprodução
de parte da obra Paz de Portinari.

Selo O Lavrador - Portinari

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; colado em edital.

010-00341

filatelia

Jogos infantis

O Lavrador

010-00342

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

010-00343

filatelia

Selo Melle Pogany - Brancusi

Mademoiselle Pagany

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; colado em edital.
Selo em papel gomado; com reprodução da obra
Mademoiselle Pagany de Brancusi; imagem de
escultura; selo comemorativo Museu de Arte Moderna RJ; colado em edital.

010-00344

filatelia

Selo Melle Pogany - Brancusi

Mademoiselle Pagany

010-00345

filatelia

Selo O copo d'água - Francisco Aurélio de
Figueiredo

O copo d'água

010-00346

filatelia

Selo O copo d'água - Francisco Aurélio de
Figueiredo

O copo d'água

Selo em papel gomado; com reprodução da obra
Mademoiselle Pagany de Brancusi; imagem de
escultura; selo comemorativo Museu de Arte Moderna RJ; colado em edital.
Selo em papel gomado; com reprodução da obra O copo
d'água de Francisco Aurélio de Figueiredo; figura de
menina; selo comemorativo Museu Nacional de Belas
Artes; colado em edital.
Selo em papel gomado; com reprodução da obra O copo
d'água de Francisco Aurélio de Figueiredo; figura de
menina; selo comemorativo Museu Nacional de Belas
Artes; colado em edital.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

010-00347

010-00348

010-00349

010-00350

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

010-00351

010-00352

010-00353

010-00354

010-00355

010-00356

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

010-00357

010-00358

010-00359

010-00360

010-00361

010-00362

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

010-00363

010-00364

010-00365

010-00366

010-00367

010-00368

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

010-00369

010-00370

010-00371

010-00372

010-00373

010-00374

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

010-00375

010-00376

010-00377

010-00378

010-00379

010-00380

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

010-00381

010-00382

010-00383

010-00384

010-00385

010-00386

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

010-00387

010-00388

010-00389

010-00390

010-00391

010-00392

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

filatelia

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

010-00393

010-00394

010-00395

filatelia

filatelia

filatelia

010-00396

filatelia

010-00397

indumentária

010-00398

indumentária

010-00399

indumentária

010-00400

indumentária

010-00401

documento textual

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

Selo O Lavrador - Portinari

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

O Lavrador

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.

Selo em papel gomado; com reprodução da obra O
Lavrador de Candido Portinari; figura de lavrador no
campo com enxada; selo comemorativo Museu de Arte
Selo O Lavrador - Portinari
O Lavrador
de São Paulo; parte de folha com 50 selos.
Calçado de couro; cor preta; com cordão frontal e salto
de borracha; forma nº 37; suporte de aço, com 7 cm de
Sapato masculino (pé direito)
altura, entre o salto e a palmilha.
Calçado de couro; cor preta; com cordão frontal e salto
Sapato masculino (pé esquerdo)
de borracha; forma nº 37.
Calçado de couro; cor marrom; com cordão frontal e
salto de borracha; forma nº 37; suporte de aço, com 7
Sapato masculino (pé direito)
cm de altura, entre o salto e a palmilha.
Calçado de couro; cor marrom; com cordão frontal e
Sapato masculino (pé esquerdo)
salto de borracha; forma nº 37.
Reprodução gráfica de cartaz da exposição Arte moderno
Arte moderno en Brasil [Mulher en Brasil; figura de mulher com as mãos no rosto; com
Reprodução gráfica de cartaz de exposição Chorando]
moldura.

010-00402

010-00403

010-00404

010-00405

outros

arte sacra (Católica/Africana)

artes plásticas

artes plásticas

Globo terrestre

Globo terrestre; forma esférica de papel em gomos com
mapa múndi; com eixo central formando parte de arco
preso em base circular.

Sacrário

Caixa de madeira pintada; composição de rosas,
margaridas e flores azuis sobre fundo dourado em
técnica de têmpera; caixa utilizada como cofre colocado
sobre altar para guardar objetos litúrgicos.

Pintura sobre tela

Fase da vida de Portinari I

Óleo sobre tela; em primeiro plano, o menino artista
sentado num jardim desenha, tendo um companheiro
como modelo, em pé, enquanto um garoto sobe uma
árvore; em segundo plano, mais duas crianças brincam
no jardim nos fundos da casa de Portinari; a casa é
branca com portas azuis.

Fase da vida de Portinari II

Óleo sobre tela; em primeiro plano, dois meninos
brincam com bolinhas de gude na rua, com cachorro por
perto; na calçada, duas pessoas conversam.

Pintura sobre tela

010-00406

artes plásticas

Pintura sobre tela

Fase da vida de Portinari III

010-00407

artes plásticas

Pintura sobre tela

Fase da vida de Portinari IV

010-00409

uso doméstico

Cabide

010-00410

uso doméstico

Cabide

Óleo sobre tela; em primeiro plano, Portinari e sua
esposa Maria desembarcam no porto do Rio de Janeiro
com três pequenas naturezas-mortas; ao lado do cais,
três morros; no fundo, paisagem com montanhas.
Óleo sobre tela; cena no ateliê do pintor, com quadro
inacabado de Denise, cadeira derrubada, materiais pelo
chão, sinais de abandono pela morte de Portinari; o leite
sobre a mesa indica tratamento contra as intoxicações
causadas pelas tintas, responsáveis pela morte do
artista.
Arco de madeira mogno com gancho de ferro na parte
superior.
Arco de madeira mogno, triangular, com gancho de ferro
na parte superior.

010-00411

uso doméstico

Cabide

010-00412

uso doméstico

Cabide

010-00413

uso doméstico

Cabide

010-00414

uso doméstico

Cabide

010-00415

uso doméstico

Cabide

010-00416

uso doméstico

010-00417

outros

Cabide
Reprodução gráfica da obra Retrato de São
José - Portinari
Retrato de São José

010-00419

maquinário e utensílios

Cadeado

010-00420

arte sacra (Católica/Africana)

010-00421

outros

010-00422

outros

010-00424

outros

Escultura Santa Rita
Santa Rita
Reprodução gráfica da obra Retrato da
Nonna - Portinari
Retrato da Nonna
Reprodução gráfica da obra Retrato de Maria
- Portinari
Retrato de Maria
Reprodução gráfica da obra Retrato de João
Candido - Portinari
Retrato de João Candido

010-00423

fotografia

Fotografia P&B - Candido Portinari

[Candido Portinari]

Arco aberto de madeira mogno, triangular, com gancho
de ferro na parte superior; abaixo do gancho, trava de
arame e madeira retangular para fixação de calças.
Arco de madeira mogno com gancho de ferro na parte
superior e bastão na parte inferior com ponta livre
arredondada.
Ripa curva de madeira pinho com gancho de ferro na
parte superior e bastão na parte inferior com ponta livre
reta.
Arco de madeira mogno com gancho de ferro na parte
superior circundado por plástico amarelo.
Arco de madeira mogno com gancho de ferro na parte
superior.
Arco de madeira mogno com gancho de ferro na parte
superior e bastão na parte inferior com ponta livre
arredondada.
Figura de São José com túnica azul e menino Jesus no
colo.
Ferrolho com corpo retangular arredondado nas laterais;
aro móvel na parte superior que se solta com chave;
utilizado na porta da cozinha da casa de Portinari.
Escultura de Santa Rita; figura feminina com crucifixo nas
mãos; base quadrangular.
Retrato de mulher com cabelos escuros e traje em tons
de rosa.
Retrato de mulher com cabelos de cor cinza e traje
vermelho.
Retrato de criança com cabelos louros, corpo azulado e
roupa esverdeada.
Fotografia P&B em moldura; retrato de Candido
Portinari; olhar frontal, tronco em ângulo, com casaco
escuro, gravata, chapéu e óculos.

010-00425

fotografia

Fotografia P&B - Candido Portinari

010-00426

outros

Carvão para desenho

010-00427

outros

Carvão para desenho

010-00428

outros

Carvão para desenho

010-00429

outros

Carvão para desenho

010-00430

outros

Carvão para desenho

010-00431

outros

Carvão para desenho

010-00432

outros

Carvão para desenho

010-00433

outros

Carvão para desenho

010-00434

outros

Carvão para desenho

010-00435

outros

Carvão para desenho

[Retrato de Candido Portinari]

Fotografia P&B em moldura; retrato de Candido
Portinari; olhar frontal, tronco em ângulo, com casaco
escuro, gravata e óculos; Portinari aos 43 anos, no
Uruguai, em 1946.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.
Carvão vegetal; fragmento de madeira carbonizada, em
forma cilíndrica; utilizado para esboços de desenhos e
pinturas.

010-00436

fotografia

Fotografia preto e branco - familiares de
Candido Portinari

010-00437

mobiliário

Bancada

010-00439

artes plásticas

Desenho Praça de Brodowski

Praça de Brodowski

010-00440

artes plásticas

Desenho A banda

A banda

Fotografia P&B; de frente, da esquerda para a direita,
Batista Portinari, embaixador Macedo Soares e
Domingas Torquato Portinari; ao fundo, retrato da avó
de Candido Portinari, Pelegrina.
Móvel de madeira; retangular; pernas retas com travas
horizontais; um lado, com perna reforçada em V
invertido.
Desenho sobre papel; praça de Brodowski vista do alto;
em seu centro, a capela; abaixo, um banco; na rua, uma
banda e um homem montado em seu cavalo; em
destaque, a casa do artista; ao fundo, duas casas e
lavouras.
Desenho sobre papel; cinco músicos com instrumentos
de sopro; dois sentados, um deles, com tuba, representa
o pai de Portinari.

010-00441

artes plásticas

Desenho O menino e o bicho

O menino e o bicho

Desenho sobre papel; menino deitado de bruço com pés
cruzados abraçado a um carneiro; montanhas ao fundo.

[Batista Portinari, Macedo
Soares e Domingas Torquato]

010-00442

arte sacra (Católica/Africana)

Desenho São Jorge e o Dragão

São Jorge e o Dragão

010-00443

arte sacra (Católica/Africana)

Desenho - Estudo São Francisco de Assis

São Francisco de Assis

Desenho sobre papel; representação de São Jorge e seu
cavalo em combate a um dragão, com uma lança na
mão esquerda e uma espada na mão direita.
Desenho à grafite, lápis de cor e caneta tinteiro sobre
papel; representação de São Francisco de Assis com
túnica branca e gesto de reza; desenho para ampliação
da pintura São Francisco de Assis.

São Gabriel Arcanjo

Desenho a caneta tinteiro sobre papel pautado;
representação de São Gabriel com vestes manchadas;
auréola sobre cabelos longos e asas abertas; esboço não
utilizado para a pintura mural Divina Pastora.

010-00444

artes plásticas

Desenho - Estudo São Gabriel Arcanjo

Livro de poemas de Candido Portinari. O autor decide
escrever o livro, já que, por recomendação médica,
intoxicado, necessitava ficar afastado das tintas. 105 p.:
il.
Livro com ilustrações de Portinari, voltado para o público
infantil. 44 p.: il.
Trecho da revista italiana de filatelia Collezionista;
páginas com reprodução de parte da obra Paz de
Portinari em selo.

010-00000_052

publicação

Livro Portinari: poemas

Portinari: poemas

010-00000_053

publicação

Livro Maria Rosa

Maria Rosa

010-00000_135

documento textual

Artigo de revista

II Collezionista - Italia filatélica

010-00408

uso doméstico

Cabide

Arco de madeira com gancho de ferro na parte superior.

010-00418

documento textual

Roteiro de viagem à Europa

Desenho com rota de viagem entre cidades européias.
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MUSEU CASA DE PORTINARI
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Nº DO ITEM
CG 69
CG - NP
CG 246 A CG 247
CG 244
CG 260
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG 225
CG 224
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG 240
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG 211
CG 212 + CG 226 + CG 256 A CG 259
CG 203 + CG 223 + CG 235
CG 227 + CG 241
CG228 + CG 231 A CG 232
CG 205 A CG 208 + CG 214 A CG 217
CG 200 A CG 202 + CG 213 + CG 220 + CG 221 + CG 234
CG 204 + CG 218 + CG 243 + CG 254
CG 261
CG 250 A CG 251
CG 229 A CG 236
CG - NP (INSTALAÇÕES)
CG - NP (INSTALAÇÕES)
CG - NP (INSTALAÇÕES)
CG - NP (INSTALAÇÕES)
CG - NP (INSTALAÇÕES)
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG 233
CG 245
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP

QTDE.
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
2
12
12
13
1
6
3
2
3
8
7
4
1
2
2
1
40
2
2
50
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1

DISCRIMINAÇÃO
TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,20M X 1,50M
LÂMPADA SHARP XGMB65X
VENTILADOR ARNO VE40
CAMERA DIGITAL SONY DSC S730
ESCADA MADEIRA PINTOR 10 DEGRAUS 2,95 M
LICENÇA USO WINDOWS XP PRO OEM PORTUGUÊS MÍDIA LITERAT. (SOFTWARE)
LICENÇA DE USO OFFICE SBE 2007 OEM LITERATURA SS (SOFTWARE)
COMPUTADOR PROC INTEL PENTIUM DUAL CORE E2180 2.0GHZ 1MB
MONITOR LG 17" LCD L1755S-PF BLACK PIANO
ESTABILIZADOR SMS 300VA MONO 115V PRETO
LITERATURA WINDOWS XP PRO OEM PORTUGUÊS MÍDIA LITERAT. (SOFTWARE)
MÍDIA MAGNÉTICA WINDOWS XP PRO OEM PORTUGUÊS MÍDIA LI (SOFTWARE)
LITERATURA OFFICE SBE 2007 OEM LITERATURA SS (SOFTWARE)
IMPRESSORA HP LASER JET P1505 (P/B)
CARTÃO DE MEMÓRIA P/ CÂMERA
CARREGADOR DE BATERIAS C/ 02 PILHAS
EXTINTOR AP 10 L
EXTINTOR PQS 4 KG
EXTINTOR CO2 6 KG
SUPORTE DE SOLO P/ EXTINTOR
SETAS INDICATIVAS PVC COMUM
LUMINÁRIAS AUTONOMAS 2 X 8 W
BEBEDOURO FRESH ELETRONIC BRANCO 110 V
ARMÁRIO DIRETOR FECHADO 21263 CINZA/GRAF
ARMÁRIO BAIXO 21073 CZA/GRAF
CADEIRA ERG GAS C/BR GAT VE-506 PRETA
CADEIRA EX GAS S/BR VE-506 PRETA
CADEIRA SEC FIXA L DU PE PAL VE-1010-L PRETO
MESA DATIL S/GAV 1,00 X 0,68 12100 CZA/GRAF + GAVETEIRO AÇO 02 GAV CINZA/G
RACK CARACAS 1MG IRACEMA 0105 CZA/GRAF
ARMÁRIO PROFESSOR CZA/GRAF
ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,93 X 0,40 C/06 PR CH 24 CZA
GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAV 10013/40 CZA/GRAF
CENTRAL PABX CONCECT 2/8 / MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO PABX
FIO DROP FE-100
CANALETA DUTOPLAST 20X10X2200 MM S/DIV
TOMADA MODULAR TOC
CABO CCI 50X05
APARELHO TELEFONE SIEMENS E3005 GRAFITE/ARTICO/GELO
ESTABILIZADOR 300VA
MOUSE ÓPTICO
PENDRIVE 2GB
MÁQUINA CAFÉ EXPRESSO ODEA GIRO 120V/BRA Nº 9007SA40279248
BEBEDOURO REFRIG. BDF-200 127/60HZ PRATA
EXTINTOR ÁGUA 10 LTS
EXTINTOR CO2 06 KG
SUPORTE DE SOLO GRANDE
SUPORTE DE SOLO PEQUENO
AP GSM MOTOROLA W180 PTO NBM: 8517.12.31
SC BLISTER RED NP SP 128KB AAC003 NBM: 8523.52.00 (CHIP)
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MUSEU CASA DE PORTINARI
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Nº DO ITEM
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG 209
CG 237
CG 239
CG - NP
CG - NP
CG 238
CG 210
CG 222
CG 219
CG - NP
CG - NP
CG 230 + CG 242 + CG 255
CG 252
CG 289
CG 290
CG 291
CG 292
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG 293 A CG 294
CG 295
CG 296 A CG 297
CG 299
CG - NP
CG 365 A CG 379
CG 304 A CG 354 + CG 356 A CG 361
CG - NP
CG - NP
CG 380
CG - NP
CG 381 A CG 382
CG 383
CG - NP
CG - NP
CG 384 A CG 386
CG - NP
CG - INTANGÍVEL
CG 388
CG 389
CG 439
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG 409
CG - NP
CG - NP

QTDE.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
2
1
1
15
57
15
15
1
1
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
3

DISCRIMINAÇÃO
LICENÇA DE USO OFFICE SBE 2007 OEM (SOFTWARE)
LICENÇA DE USO WINDOWS XP PRO SP3 OEM PORTUGUÊS (SOFTWARE)
MICROCOMPUTADOR (CPU) COM SISTEMAS OPERACIONAIS
MONITOR LCD 17" LG
NO-BREAK SMS 600VA MONO 115V
WEB-CAM 2.0 MEGA PIXEL C3
GRAVADORA DE DVD LG (P/ COMPUTADOR)
MICROCOMPUTADOR S/ SISTEMAS OPERACIONAIS
MONITOR LG W1942S LCD 19" PRETO
NOBREAK SMS NET STATION 600VA MONO
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4521 F
ROTEADOR WIRELESS 54M WRG 240E (INTELBRAS)
CENTRAL
ARMÁRIO DE AÇO PA-120 CH 22 ART AÇO COR CINZA
ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,92 X 0,40 CH 22 C/06 PR CINZA
MÁQUINA PLASTIFICADORA 33 CM PDA3 MOD. A3 110V
MÁQUINA REFILADORA DE PAPÉIS 420 X 450 X 210MM
ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. 1,60 X 1,60 18MM CINZA/GRAFITE (MESA)
PAINEL TIPO MURAL MEDINDO 1,50 x 0,70 M (MURAL)
TENDA MEDINDO 03 X 03 MT
TENDA MEDINDO 03 X 03 MT TUBO LINEAR
TELEFONE IBRATELE PHONE PRATA PRA S/ SEC
TELEFONE PANASONIC 1371 GR
RÁDIO PORTÁTIL SEMP TOSHIBA
REP-1000 BIOBARCODE (REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO)
POLTRONA DIR FIXA P PAL BR COR VE-509-H PRETA
VENTILADOR 03 VELOCIDADES ARNO RF10 110V (MOD. VR40)
APRESENTADOR WIRELESS 2,4 GHZ AMP18-US
MESA QUADRADA 70 X 70 BRANCA
CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCA
PÉ DE SOL MARFINITE
GUARDA SOL 1,80 - BAGUM
FILMADORA HANDYCAM IIDR-CX 150 SONY PRETO
CÂMERA DIGITAL SAMSUNG PL100 PRETO
DVD PORTÁTIL PHILCO ADVENTURE PHB2
SONY MP4 16GB NWZ-E445/BC PRETO (APARELHO DE MP4)
ACESSÓRIO PEDESTAL EM ALUMÍNIO ARTICULADO 2,15M
CONJUNTO COLETA SELETIVA 50 LTS C/ 05 UM -VM/AM/CZ/AZ AD
COLETOR 1000 LTS - AZUL S/ AD (P/ GUARDAR PERTENCES)
DIFUSOR AROMÁTICO
HOTSITE DESENVOLVIDO EM FLASH P/ USO EM TV TOUCH SCREEN (SOFTWARE)
TOTEM EM MDF E METALON 1,78 MTS - SUPORTE PARA TOTEM
TELA SENSÍVEL AO TOQUE INFRARED TOUCH SCREEN 42 POL.
CADEIRA EXECUTIVA CAIXA C/ARO APOIO P/ PÉS FLEXFORM TECIDO J. SERR. PRETO
GREIKA WT3770 TRIPÉ AMADOR (TRIPÉ P/ FILMADORA)
TERMO HIGROMETRO RELÓGIO MINIPA MT-240
LUXIMETRO DIGITAL MLM-1011
HD SATA-2 EXTERNO LG USB 1000GB 8MB PRETO/PRATA
ACESSÓRIO PEDESTAL EM FERRO ARTICULADO PRETO 2,80 M D604
EXTINTOR COM HIDROSTÁTICO ATÉ 12 KG
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MUSEU CASA DE PORTINARI
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Nº DO ITEM
CG - NP
CG - NP
CG 410
CG 441
CG 440
CG - NP
CG 442 A CG 443
CG 444 A CG 446
CG 447 A CG 449
CG 450
CG 451
CG - NP
CG 453
CG - NP
CG - INTANGÍVEL
CG - NP
CG 455 A CG 459
CG 460 A CG 462
CG 463
CG 452
CG 464
CG 1018
CG 1078
CG 925
CG 926
CG 1030
CG - NP
CG 1072
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP

QTDE.
3
4
1
1
1
3
2
3
3
1
1
2
1
1
1
2
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
25

DISCRIMINAÇÃO
MANOMETRO
EXTINTOR COM PINTURA
ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL BRASTEMP ATIVE - B7D12A4VNA
PARAFUSADEIRA RECAR. ARTICULADA 4,8 V C/ KIT MAKITA
CARRO ARMAZÉM REFORÇADO C/ RODAS 325X8 PNEUMÁTICAS / CORZ AZUL
MT-240 TERMO HIGROMETRO RELÓGIO MINIPA MT-240
CIRCULADOR TORRE CT-01 PR 110V MONDIAL
PORTA GUARDA-CHUVAS INOX ALPHA DECORLINE-BRINOX
LASER MULTIPONTO JWL
ESCADA TUBOLAR PINTADA 07 DEGRAUS BRANCA
SUPORTE CPU TIPO SKATE COM RODIZIO CINZA GRAFITE
TELEFONE SEM FIO MOTOROLA FOX500
CAIXA AMPLIFICADA
CAMERA FINEPIX 705025736 S4000 PRETA BIV FUJIFILM
PHOTOSHOP CS613 MLP/P (SOFTWARE)
TENDA MEDINDO 5X5 MT
ESTANTE DE AÇO 1,98X0,92X0,40 C06 PR C06 PR CH-22 CINZA
ESTANTE DE AÇO 1,98X0,92X0,60 C06 PR CH-22 CINZA
MAPOTECA ARQUIVAMENTO HORIZONTAL C/05 GAVETAS - 250 MAPAS
RÁDIO FM DONGES DIS-808
ESTANTE 110 C/R 18/24/40/6/198 ELITE
MULTIFUNCIONAL HP MFP LASERJET COLOR
ESCADA ALUMÍNIO AGATA EXTENSIVA 15 DEGRAUS
BLU RAY PLAYER 3D BDP S590 PRETO BIVOLT SONY
PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X 14 BRANCO
SEAGATE-STBX 1000101 - HD EXTERNO EXPANSION
EMBALADOR DE GUARDA-CHUVA CLEAN INOX SEK
ESTRUTURA 5,00X10,00 METROS (TENDA)
AC800 AMPLIFICADOR
MONITOR 40 ED46C LED/LF
ARMÁRIO
BANCO
BALCÃO
ARMÁRIO
PAINEL ACRÍLICO
PAINEL ACRÍLICO
VITRINE
VITRINE
VITRINE
VITRINE
PAINEL
PAINEL
BANCADA AÇO
BANCADA AÇO
BANCADA MADEIRA
BANCADA MADEIRA
GUARDA-VOLUMES
TOTEM
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MUSEU CASA DE PORTINARI
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Nº DO ITEM

QTDE.
1
4
2
1
1
1
1
1
6
3
16
1
1
CG - NP (INSTALAÇÕES)
7
CG - NP (INSTALAÇÕES)
2
CG - NP (INSTALAÇÕES)
9
CG - NP (INSTALAÇÕES)
2
CG - NP (INSTALAÇÕES)
1
CG - NP (INSTALAÇÕES)
1
CG - NP (INSTALAÇÕES)
26
CG 1062 A CG 1069
8
CG 1031 + 1033 + 1315 + 1316 + 1318 + 1319
6
CG 1045
1
CG 1046
1
CG 1347
1
CG 835
1
CG 834
1
CG - INTANGÍVEL
1
CG - INTANGÍVEL
1
CG - INTANGÍVEL
1
CG - INTANGÍVEL
1
CG 836
1
CG - INTANGÍVEL
1
CG - INTANGÍVEL
1
CG - NP
1
CG - NP
2
CG - NP
1
CG - NP
1
CG - NP
10
CG 832+833+845+849+850+ 990+ 991+ 1008 + 1051 + 1052
10
CG 1025
1
CG 1041
1
CG 994 + 1000 + 1011 + 1004 + 1014 + 1049 + 1042
7
CG 9997 + 1002 + 1013 + 1007 + 1016 + 1048 + 1043
7
CG - INTANGÍVEL
7
CG - INTANGÍVEL
7
CG - INTANGÍVEL
7
CG - INTANGÍVEL
7
CG 995 + 1003 + 1012 + 1006 + 1015 + 1044 + 1050 + 1060
8
CG - INTANGÍVEL
7
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP

DISCRIMINAÇÃO
TOTEM
TOTEM
TOTEM ACM
BANCADA MADEIRA
MESA
MESA
ARMÁRIO
TOTEM
TOTEM
MEDIA PLAYER BOX ANDROID
FONE DE OUVIDO
CADEIRA DIRETOR FIXA C/LAMINA PE PALITO C/BR FK-55 TEC JSERR PRE
SUPORTE UNIVERSAL ECO DE PAREDE 50CM X50 CM
LUTRONGRAFIK EYE QS 6 ZONAS S FACEPLATE
LUTRONGRAFIK EYE QS 3 ZONAS S FACEPLATE
LUTRONCAIXA DE EMBUTIR 4 X 8
LUTRONA 2 REPETIDORA AUXILIAR
LUTRONA 2 REPETIDORA PRINCIPAL BCO
LUTRONA 2 SEETOUCH 6 BOTÕES CRL BCO
LUTRONPLACA LUMINI ACIONA MCARGAS ONOFF 8A 110V
TAA-NB MODELO APEK MAXPAD 39" - CP COM LICENÇA DE USO
APPLE MD510BR/A IPAD RETINA WI-FI 16GB PRETO
IMPRESSORA BEMATECH FISCAL MP 4000 PRETA
GAVETA DINHEIRO BEMA PTO.
LEITOR BEMATECH S 500
MICROCOMPUTADOR INTEL G2020 4GB 500GB
MONITOR LG 19.5 LED 20EN33SS WIDE PRETO
LITERATURA WINDOWS PRO 7 64-BIT (SOFTWARE)
MIDIA WINDOWS PRO 7 64-BIT SP1 (SOFTWARE)
COA WINDOWS PRO 7 64-BIT SP1 BRAZ DVD OEM (SOFTWARE)
MIDIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 32-BIT/X64 BRA (SOFTWARE)
NOBREAK 600VA SMS MONO
WINDOWS PRO 7 64-BIT SP1 BRAZ DVD OEM FQC-08286 (SOFTWARE)
OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 FPP T5D-01674 (SOFTWARE)
PAINEL (LINHA DO TEMPO DIM. 185X500X40CM)
VITRINE (BANCADA DIM. 90X215X90CM)
BANCADA AÇO (NÍVEIS VITRINE DIM. 105X210X80CM)
BANCADA AÇO (NÍVEIS VITRINE DIM. 170X290X80CM)
BANCO (CUBOS DIM. 48X48X48CM)
CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO TEC. J. SERRANO PRETO
ROUPEIRO DE AÇO 06 PORTAS ART AÇO MED. 1,98X1,23X0,40 CH 26
IMPRESSORA OS-214 PLUS
MICROCOMPUTADOR INTEL G2020 4GB 500GB
MONITOR LG 19.5 LED 20EN33SS WIDE PRETO
LITERATURA WINDOWS 8.1 PRO-64 BIT BRAZ DVD OEM (SOFTWARE)
MIDIA WINDOWS 8.1 PRO 64BIT (SOFTWARE)
COA WINDOWS 8.1 PRO 64-BIT BRAZ DVD OEM (SOFTWARE)
MIDIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 32-BIT/X64 BRA (SOFTWARE)
NOBREAK 600VA SMS MONO
WINDOWS 8.1 PRO 64-BIT BRAZ DVD OEM FQC-06952 (SOFTWARE)
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MUSEU CASA DE PORTINARI
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Nº DO ITEM
CG - INTANGÍVEL
CG 1079
CG 1077

CG - NP (INSTALAÇÕES)
CG - NP (INSTALAÇÕES)
CG 842
CG 840
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG 841
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG 1039
CG 839 + 831 + 993 + 1017 + 1009 + 1010 + 1026
CG 1034 A CG 1037
CG 1022
CG 1023
CG 1038
CG - INTANGÍVEL
CG 1321 A CG 1326
CG 1047
CG - NP
CG 1024
CG 999

CG 1021 + CG 1071
CG 1053 A CG 1055
CG 1057 A CG 1058
CG 1327
CG 1028
CG 1133
CG 1320
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG - NP
CG 1146
CG 1147

QTDE.
7
1
2
1
1
3
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
7
4
1
1
1
1
6
4
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1

DISCRIMINAÇÃO
OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 FPP T5D-01674 (SOFTWARE)
BG 86 C-E SOPRADOR
ESCADA EXT 2X08 ALUMÍNIO EAPD008 ALLFORT
MESA REUNIÃO RETANGULAR MED. 2,00X0,90X0,74 COR CINZA/GRAFITE VALENÇA
MESA DELTA 1,30X1,30 PÉS ELET COR CINZA/GRAFITE C/ GAVETEIRO FIXO 02 GAVET
SUPORTE CPU SKATE COM RODIZIO MOD. VM-2024 COR CINZA/GRAFITE VALENÇA
LUTRONRA 2 DIMMER TRANSFELETR 500W BCO
LUTRONLED DRIVER 614W 700MA 110V DIM FORW PHK
ESTAÇÃO TRABALHO 1,60X1,60 COR CINZA/GRAFITE C/ GAVETEIRO FIXO 02 GAVET.
MICROCOMPUTADOR INTEL G2020 4GB 500GB
MONITOR LG 19.5 LED 20EN33SS WIDE PRETO
LITERATURA WINDOWS 8.1 PRO-64 BIT BRAZ DVD OEM (SOFTWARE)
MIDIA WINDOWS 8.1 PRO 64BIT SP1 (SOFTWARE)
COA WINDOWS 8.1 PRO 64-BIT BRAZ DVD OEM (SOFTWARE)
MIDIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 32-BIT/X64 BRA (SOFTWARE)
NOBREAK 600VA SMS MONO
WINDOWS 8.1 PRO 64-BIT BRAZ DVD OEM FQC-06952 (SOFTWARE)
OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 FPP T5D-01674 (SOFTWARE)
SUPORTE PARA CPU COM RODA
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA ELUX FLEX 1400W AZUL 110V
CADEIRA EXECUTIVA ERG. GAS FRISOKAR BACKII C/BRA GATILHO TECIDO J S PRETO
CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO TECIDO J S PRETO
FORNO MICROONDAS 30L BRASTEMP BMS45B BRANCA 110V
REFRIGERADOR 1P. 300L F.FREE CONSUL CRB36A BRANCA 110V
ENCERADEIRA ARNO BRILLIUM
AUTOCAD MD LT 2015 / AUTOCAD LT 2015 (SOFTWARE)
RÁDIO DIGITAL DTR620
VENTILADOR DE TORRE PTO1
CARREGADOR MULTIPLO 6 UNID (100-240 V) / DTR620 53960
LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁT. 12 KG ELECTROLUX LT12F BCA. 110V
CLIMATIZADOR FRIO MIDEA BR BRANCO 110V
ESTANTE DE AÇO
ESTANTE DE AÇO
TV LED 42 SMART FULL HD 42LB5800 LG PRATA 42
NOBREAK 600VA SMS MONO
CLIMATIZADOR FRIO MIDEA BR BRANCO 110V
APARELHO DE AR CONDICIONADO SAMSUNG SMART FR 9000 I
GALAXY TAB 3 7.0 LITE WI-FI SAMSUNG BRANCO ANDRÓIDE
CADEIRA EXECUTIVA CAIXA C/ARO APOIO DOS PÉS F. A GÁS S/BR
PROJETOR PANASONIC PT-RZ475U
CARRO TELA
BANCADA ARMÁRIO COM PORTAS
BANCADA ARMÁRIO COM VÃO INTERNO
ARMÁRIO TV COM RODÍZIO
ARMÁRIO PEQUENO COM RODÍZIO
MESA INFORMÁTICA - BANCADA
RACK FECHADO PISO 44Ux1000MM PLUS LEFT 19" PRETO SERVER C/GUIA
MINI RACK PAREDE 7Ux550MM STANDARD PRETO C/PORTA DE VIDRO - 2F
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MUSEU CASA DE PORTINARI
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Nº DO ITEM
CG 1134
CG 1135
CG - INTANGÍVEL
CG 1136
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG 1137
CG - NP
CG 1138
CG 1139
CG 1140 A CG 1141
CG 1142
CG - INTANGÍVEL
CG - INTANGÍVEL
CG 1144 A CG 1145
CG 1056
CG 1328
CG 1332
CG 1333
CG 1334
CG 1335
CG 1336
CG 1337
CG 1179 + CG 1180
CG 1329 A CG 1330
CG 1331
CG 1338
CG 1339
CG 1220
CG 1340 A CG 1341
CG 1221 A CG 1223
CG 1224
CG 1215
CG 1216 A CG 1219
CG 1226 A CG 1227
CG 1342
CG 1343 A CG 1344
CG 1345 A CG 1346

QTDE.
3
1
1
1
1
1
1
1
35
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
4
2
1
2
2

DISCRIMINAÇÃO
SAMSUMG GALAXY TAB 4 T530N 10.1 16GB WI-FI PRETO
MICROCOMPUTADOR INTEL G2030 4GB 500GB
MONITOR LG 19,5 LED 20EN33SS WIDE PRETO
SOFTWARES (MIDIA OFFICE + LITERATURA WINDOWS + COA WINDOWS 8.1)
NOBREAK 600VA SMS MONO
(SOFTWARE) WINDOWS 8.1 PRO 64-BIT BRAZ DVD OEM FQC-06952
(SOFTWARE) OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 FPP T5D-01674
TV LG DTV 42
CAMERA DIGITAL COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO-AXIS M3024-LVE
TELA SENSÍVEL AO TOQUE E 42 P.
HP DL380 GEN8 8-SFF CTO SERVER (SERVIDOR)
HP 5120-24G-POE + EI SWITCH W/2 INTF SLTS
BLU RAY PLAYER BDP-S1200 SONY PRETO
TV LED 42 SMART FULL HD 42LB5800 LG PRATA
SOFTWARES SISTEMA DIGIFORT VERSÃO ENTERPRISE
SOFTWARES SISTEMA DIGIFORT VERSÃO ENTERPRISE
APC NOBREAK SMART-UPS 300VA RM 2U 2700W (ENT/SAI 230V) 09 TOMAD.
BEBEDOURO REFRIG. BAG. 40 CONJ INOX 110 VOLTS
PERFURADORA ESPIRAMATIC A3
ESTANTE DE AÇO MED. 1,98X0,92X0,60 C/6 BAND. CHAPA 24
MESA DELTA 1,30X1,30 PÉS ELETROCALHA COR CINZA/GRAF. C/ GAVET. 03 GAV.
GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COR CINZA/GRAF. JM
SUPORTE P/ CPU TIPO SKATE C/ RODIZIO COR CINZA/GRAF. VALENÇA
ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. ART AÇO MED. 1,30X0,46X0,69 CH 22 C/CARR
MICROFONE S/ FIO KARSECT KRU 302
CAMERA DIGITAL CYBER SHOT DSC W830 P ROSA SONY
VENTILADOR ARNO TURBO SILENCIO MAXX 40CM
VENTILADOR ARNO TURBO SILENCIO MAXX 40CM
NOBREAK SMS STATION II UST 600VA BIVOLT
FURADEIRA IMPACTO 1/2 700W IVVR 110V DEWALT
PROJETOR EPSON POWERLITE S18+ TECNOLOGIA 3LCD SVG
DESUMIDIFICADOR 250/BR/110V - N/S 1601250BRIX59 - 1601250BRIX60
SOM PORTÁTIL 15W PHILCO - PB 329BT
SOM PORTÁTIL PB329BT RADIO GRAVADOR COM BLUETOOTH
CAMÊRA DIGITAL SONY DSC-W800/S - PRATA
CAMÊRA DIGITAL SONY DSC-W800/S - PRATA
MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 3647
GAZEBO AÇO 3X3M BEGE
ESTANTE DE AÇO MED 1,98X0,90X0,60 C/ 06 BAND CH 22 COL COR CINZA
HIGROM P1-R

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 CASA DE PORTINARI
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRATIVOS
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA OU ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Nº DO ITEM
3517
3521
3522
3523
3524
3530
3531
3532
3533
3534
0 381
0 374
10800
10699
10671
2461
5904
SEM NÚMERO
SEM NÚMERO

QTDE.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DISCRIMINAÇÃO
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
BANQUETA DE FÓRMICA, COM ESTRUTURA DE FERRO, 4 PÉS, COR MARROM
ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS, PRATELEIRAS E C/ CHAVES - DEMA
ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS, PRATELEIRAS E C/ CHAVES DE CORRER
MESA DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE AÇO C/ 3GAVETAS E C/ CHAVES
BEBEDOURO
ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS, VERDE OLIVA
MESA PARA TELEFONE COM RODÍZIOS
MESA PARA TELEFONE
MICROCOMPUTADOR IBM, MOD. 2144-KP1, 486 DX380, 24MB, HD 540 OMB, MONITOR COLOR SVGA 0,28

IMPRESSORA MARCA HP MOD. 820

