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CLAUDIO WALTER NEUMANN
Correspondência: Caixa Postal  325 - CEP 13.300- 970 - Itu/São Paulo/Brasil

Fones (11) 4022-0428 /4023-3225/99950.8331 (Whatsapp)
E-mail: neumannstamps@uol.com.br 

Site: www.neumann� latelia.com.br

CONDIÇÕES GERAIS DA 68ª VENDA SOB OFERTAS DE 12/OUTUBRO/2019

1. LOCAL DA VENDA: A  venda ocorrerá ao vivo, no dia 12/Outubro (sábado)  no Clube XV - Av. Washington Luis, 
565 - 4º Andar - Bairro Boqueirão - Santos (SP) com  início previsto para às 09:30 horas. É impossível prever a 
duração, pois depende da quantidade de licitantes presentes e das disputas. Também poderá ocorrer um eventual 
intervalo para o almoço, mas isto só será de� nido na hora, de acordo com o transcorrer da venda;

2. LANCES: Para os licitantes que não podem estar presentes no local e dia do evento, serão considerados lances 
recebidos até o dia 11 de Outubro (sexta feira) até as 19:00 horas, por correio, e-mail (todos os e-mails com lances são 
con� rmados por nós - não nos responsabilizamos por e-mails não recebidos e não con� rmados até o dia 11/Outubro)
ou telefones acima. Os licitantes presentes defenderão seus lances pessoalmente no dia e local indicados. Quando 
algum(uns) lote(s) receber(em) vários lances, prevalecerá sempre o lance/oferta mais alta. O valor do mesmo será o 
lance imediatamente inferior, acrescido de 10% (dez por cento), respeitando-se o limite máximo ofertado. Caso haja 
um único licitante, a venda será pelo preço mínimo, mesmo que o lance seja maior. Exemplo: o minimo do lote é R$ 
100 e só há uma oferta de R$ 300, aí o lote será vendido por R$ 100 + despesas. Se houver outro lance de R$ 200 para 
o mesmo lote, aí aplica-se a regra do 10% a +, ou seja, o mesmo licitante que deu o lance de R$ 300 comprará o lote 
por R$ 220 (R$ 200 + 10%) + despesas. Havendo um outro licitante que deu um lance de R$ 290, aí respeita-se o limite 
do lance de R$ 300 e não se aplica esta regra. No caso de empate, prevalecerá o lance que chegar primeiro. Todos os 
licitantes (tanto pela web como presencial) são identi� cados por um nº de comprador;

3.   FUNCIONAMENTO NO DIA DA VENDA: Os avanços dos lances no dia do evento, são em média de 10 em 10%, 
podendo em alguns casos serem "arredondados" para cima ou para baixo, facilitando assim  o controle � nanceiro. 
Para agilizar a Venda, a licitação será por pagina inteira, ou seja, vamos apregoar todos lotes que se encontram nas 
paginas (pagina por pagina) e os interessados presentes no evento, indicarão qual(is) o(s) lote(s) tem interesse e que 
estão na pagina que está sendo apregoada. Não há uma ordem nisto, ou seja, dentro do "bloco" da página, poderá ser 
o 1º lote ou o do meio ou o último;

4.  FUNCIONAMENTO NA WEB: Basicamente todos os lotes estão fotogrados no nosso site www.neumann� latelia.
com.br e diversos lotes tem + de uma imagem e para ter a imagem de todas as fotos de determinado lote, é preciso 
clicar 2x sobre o mesmo e se abrirão as demais imagens e depois clicando novamente, ele se ampliará. O indice 
encontra-se verticamente no lado esquerdo da pagina principal, mas também é possível procurar pela "palavra chave" 
ou pelo nº do lote. Caso a opção for esta, não colocar o ponto após o milhar, ou seja, lote 1250 e não 1.250;

5. COMISSÃO e DESPESAS: Sobre o valor � nal da compra, será cobrada uma taxa de 15% (Quinze por cento) a � m 
de cobrir os inumeros custos operacionais. Além disto, incidirão as despesas com porte e embalagem (correio) ou 
outra forma de envio. Toda mercadoria segue via registrado, por conta e risco do comprador. Não serão considerados 
lances abaixo do valor mínimo estipulado em Reais. Será acrescido sobre o valor declarado da remessa a taxa de 1% 
ou 1,5% à titulo de seguro, repassado integralmente aos Correios. No caso de carta registrada, o máximo que é possível 
declarar são R$ 100 com taxa de 1%. Qualquer valor acima deste, a remessa terá que ser enviada pelo SEDEX ou PAC
com a taxa de 1,5% , salvo se o comprador concordar com o envio de maior valor por carta registrada. Cada caso será 
combinado entre as partes. Conforme determinação dos correios, todas as remessas enviadas via PAC ou SEDEX 
deverão conter o nº do CPF do remetente e do destinatário;

6.  COTAÇÕES e NUMERAÇÃO: Utilizado o catálogo RHM para o Brasil e a maioria dos lotes em UF (Unidades 
Filatélicas) que corresponde à 1 UF = 1 U$. Como a diagramação foi � nalizada antes do lançamento do último 
catálogo, a cotação foi baseada no catalogo do ano 2016 e outros lotes estão baseados ainda em Real pelo catalogo 
do ano de 2013 (cotação de 6 anos atrás) Para os selos estrangeiros foram utilizados basicamente 2 catálogos: Michel 
(parte Alemã) e Yvert (demais paises) Em alguns casos utilizamos outros catálogos e que se encontram mencionados 
na descrição dos lotes. Como a grande maioria dos nossos catálogos não são a última edição, temos possivelmente um 
acréscimo do valor de catálogo em vários casos;
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7.    ESTADO: Utilizamos a simbologia usada em boa parte dos países, ou seja:
        ** - Goma plena, sem marca de charneira e sem pontos de ferrugem
         * - Sem carimbo, gomado, mas com ela alterada por estar com charneira e/ou pontos de ferrugem etc. Em alguns 

casos utilizamos os termos "muito limpo" que signi� ca que basicamente só temos a charneira ou simplesmente a 
marca dela e sem ferrugem.

        (*) - Sem carimbo e sem goma
         ◉ - Usado/Obliterado

8. PAGAMENTO: Os lotes adquiridos somente serão remetidos ao comprador após o recebimento do devido pagamento, 
através de depósito bancário na(s) conta(s) corrente (s) todas em nome de Claudio Walter Neumann. CPF 075.336.138-
80. Caso a opção for o envio de cheques, favor nominar também à Claudio Walter Neumann

   
       Banco Itaú - Agência 3763 - c/c 38.581-6   
       Bradesco - Agência 2158 - c/c 84.812-3  
       Banco do Brasil - Agência 6523-4  - c/c 5757-6

9. PARCELAMENTO: Os preços correspondem ao pagamento à vista, salvo se ultrapassarem o valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) onde terão os seguintes parcelamentos:

 De 401,00 a 1.000,00 - 50% À vista e 50% em 30 dias do dia da venda (12/Novembro)
 De 1.001,00 a 1.500,00 - 50% À vista, 25% em 30 dias(12/Novembro) e 25% em 45 dias da venda (27/Novembro)
 Acima de 1.500,00 - 50% À vista, 25% em 30 dias (12/Novembro) e 25% em 60 dias, do dia da venda (12/Dezembro)
      
10. DEVOLUÇÃO: Toda e qualquer divergência quanto à descrição/qualidade e estado das peças, deverá ser comunicado 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do material. Após esta data limite, não serão aceitas 
quaisquer reclamações;

11. GARANTIA: Garantimos a autenticidade e qualidade do material oferecido, salvo as devidas restrições / observações 
descritas.Para lotes com restrições: sem garantias, sem expertização, vendido com tal, vendido no estado, vendido 
como visto, provável, possivelmente e duvidoso, os mesmos estão assim sendo vendidos e o comprador está ciente 
desta condição/ressalva. Esta garantia não se aplica nas : Coleções, Caixas, Estoques, Ajuntamentos, Pacotes, 
Acumulações etc - onde é impossível se saber exatamente qual é a real qualidade dos selos. Sempre que possível 
pedimos que o comprador veri� que a qualidade deste tipo de lote.Também alguns lotes tem o sinal de interrogação 
(?) e neste caso não temos a plena certeza da classi� cação dele e da mesma forma que o demais, o mesmo está sendo 
apregoado com esta ressalva/restrição. De maneira nenhuma aceitamos devolução ou reclamação sobre eles. Para 
lotes com indicação: Qualidade variada/mista, signi� ca que dentro do conjunto, encontram-se selos perfeitos e outros 
com senões na qualidade: falta de picotes, aminci, raspagens, margens tocadas/curtas etc... Sempre que possível, 
pedimos também aos compradores veri� carem estes lotes. Da mesma forma que a cláusula anterior, não aceitamos 
reclamações/devoluções deles;

12. DÚVIDAS: Noss equipe está a disposição para sanar dúvidas com relação aos lotes/funcionamento da venda, através 
do nosso e-mail: neumannstamps@uol.com.br, nossos telefones (11) 4023-3225/4022-0428 no horario das 9:00/18:00 
de 2ª à 6ª feira. Também é possível tirar suas dúvidas através do WhatsApp (11) 99950.8331 onde poderão ser enviadas 
imagens e informações complementares dos lotes. Temos também a opção pelo skype. Fotos adicionais de lotes 
também poderão ser enviadas por nós pelo whatsapp acima;

13. EXAMES DOS LOTES: Em função de estarmos no interior do estado, estaremos levando somente no dia 5 
de Outubro (o sabado anterior ao evento) os lotes previamente solicitados pelos licitantes, na Sociedade 
Philatélica Paulista (Largo do Paissandú - 17º Andar - Centro - S.Paulo) no horário das 9:30 às 16:00. Solicite 
seus lotes através de nossos telefones ou e-mail. Lembrando que alguns lotes, em função do seu volume ou 
do seu alto valor, não poderão ser levados e deverão ser veri� cados somente  no nosso escritório, com 
agendamento prévio, de dia e hora.O mesmo acontece com relação ao dia do evento, pois não é possível 
levar os lotes que são considerados "grandes" ou volumosos;

14. Nos dias 14 e 15 de Outubro(2ª e 3ª feira) estaremos  fechados para elaboração das faturas, que serão enviadas por 
e-mail para quem optou enviar seus lances desta maneira. Resultados de lances, dúvidas e lista de disponibilidade, SÓ 
ESTARÃO DISPONÍVEIS A PARTIR DA 4ª FEIRA (16 de Outubro) Também será possível saber através do nosso site 
se o lote está disponível para compra posterior à VSO, onde continuará sendo aplicado o valor da comissão de 15% + 
despesas de envio
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PRÉ-FILATÉLICOS.............................................................................1 a 37

CARTAS   MARÍTIMAS.....................................................................38 a 50

IMPÉRIO  EM  GERAL....................................................................51 a 673

GUERRA DO PARAGUAI...........................................................674  e  675

TELÉGRAFO E FISCAIS DO IMPÉRIO..................................676  a  758

JORNAL......................................................................................759  a  790

CRUZEIRO - SELOS/HISTÓRIA POSTAL..............................791  a  822

TINTUREIRO - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.........................823  a  843

CABECINHA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL..........................844  a  853

MADRUGADA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.......................854  a  928

JORNAL SOBRETAXADO/SELOS/H. POSTAL.....................929 a  951

CRUZEIRO SOBRETAXADO - SELOS/H. POSTAL..............952  a  959

PRÓCERES - SELOS/HISTÓRIA POSTAL..............................960  a  979

REGULARES EM GERAL.......................................................980  a  1262

BLOCOS EM GERAL.............................................................1263 a  1328

FOLHINHAS OFICIAIS E AUTORIZADAS.......................1329  a  1341

COMEMORATIVOS EM GERAL.........................................1342  a  1633

AÉREOS - SELOS/HISTÓRIA POSTAL...............................1634  a 1707

CONDOR...............................................................................1708   a  1728

VARIG.....................................................................................1729  a  1755

ETA .............................................................................................1756  a  1773

ZEPPELIN..................................................................................1774  a  1795

ALEMANHA (EM GERAL)..................................................... 2594  a  3049

PAÍSES DE A/Z............................................................................3050  a  3986

TEMÁTICOS DE A/Z.................................................................3987  a  4241

AUTÔMATOS.....................................................................................4242

SELO Nº 1.....................................................................................4243  a  4274

PRÉ CANCELADOS................................................................................4275  

PERFINS.................................................................................4276  a  4282

ESTAMPILHAS/SELOS FISCAIS..........................................4283  a 4293

CARTÃO POSTAL/FOTOS....................................................4294  a 4319

Nº LOTE Nº LOTE

                                                                              ÍNDICE  -  BRASIL

                                                                              ÍNDICE  -  EXTERIOR

DEPÓSITOS - SELOS E VALES..............................................1796  a  1802

AUTÔMATOS - SELOS/HISTÓRIA POSTAL......................1803  a  1821

OFICIAIS..................................................................................1822  a 1830

CADERNETAS.........................................................................1831 a 1839

TAXA DEVIDA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.....................1840  a 1850

HANSEN..................................................................................1851  a  1853

INTEIROS POSTAIS EM GERAL...........................................1854  a 2044

ESTAMPILHAS - SELOS /DOCUMENTOS..........................2045  a 2344

FERROVIA...............................................................................2345  a 2357

NAVEGAÇÃO..........................................................................2358  a 2362

AVIAÇÃO EM GERAL............................................................2363 a 2426

FDC/MÁXIMOS/EDITAIS.....................................................2427 a 2442

FRANQUIA MECÂNICA........................................................2443 e 2444

CENSURA.................................................................................2445 a 2452

CARTÕES POSTAIS................................................................2453 a 2479

CARIMBOLOGIA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL................2480 a 2505

ETIQUETAS EM GERAL........................................................2506 a 2509

ACUMULAÇÃO/DIVERSOS/SELOS....................................2510 a 2527

HISTÓRIA POSTAL PROCEDÊNCIA/DESTINOS..............2528 a 2538

DIVERSOS - HISTÓRIA POSTAL..........................................2539 a 2577

DOCUMENTOS HISTÓRICOS/NÃO FILATÉLICOS.........2578 a 2589

LITERATURA..........................................................................2590 a 2593

ETIQUETA/CINDERELA.......................................................4320 a 4324

DIVERSOS/ACUMULAÇÃO/SELOS (MUNDIAL).............4325 a 4372

DIVERSOS/ACUMULAÇÃO/HISTÓRIA POSTAL.............4373 a 4387

MÁXIMOS POSTAIS................................................................................4388

ACESSÓRIOS EM GERAL......................................................4389 a 4403

LITERATURA EM GERAL.....................................................4404 a 4416

ÁLBUNS DE FIGURINHAS....................................................4417 a 4428

NÃO FILATÉLICOS................................................................................4429

LOTES DE ÚLTIMA HORA.................................................4430 ao FINAL
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PRÉ FILATÉLICOS

0001    Ano 1810 - Limpíssima sobrecarta completa circulada do Maranhão (MA-03) para Lisboa. Indicação 2ª Via. Pelo Camoens. Taxa 80. Excepcional qualidade 
para uma peça com + de 200 anos - 400 UF..............................................................................................................................................................................................................490
0002    Ano 1817 - Sobrecarta cpta. circulada do Maranhão (MA-03) para Lisboa. Taxa 80. Indicação pelo "Correio de Lisboa". Imperfeito no lado esquerdo......... 300
0003   Ano  1817 - Limpíssima sobrecarta completa circulada do Maranhão (MA-03) para Lisboa. Taxa 80. Carimbo levemente falho. Indicação pelo “Pensamento 
Feliz” - 400 UF................................................................................................................................................................................................................................................................540
0004    Ano 1819 - Sobrecarta completa circulada do Maranhão (MA-04, falhado) para Lisboa. Taxa 80. Dentro, curioso terem 2 folhas, uma com data 23.4 e a outra 
12.5 - Qual razão ? Indicação pelo M. de Moraes ?..................................................................................................................................................................................................400
0005    Ano 1824 - Sobrecarta completa circulada da Bahia para Lisboa. Taxa 80 + carimbos: G.M (parcial) e CORº MARITIMO. Muito bom estado para um peça 
com quase 200 anos......................................................................................................................................................................................................................................................120
0006    Ano 1826 - Sobrecarta completa circulada de Bananal para Arêas. Indicação manuscrita “SIN” - do Serviço Imperial e Nacional. Isento de Taxa. Excelente 
estado - R$ 800 (cotação de 2013)..............................................................................................................................................................................................................................270
0007    Ano 1826 - Sobrecarta completa circulada de Pernambuco para Lisboa. Taxa 80 + carimbos: G.M e CORº MARITIMO, ambos falhados. Muito bom estado 
para um peça com quase 200 anos.............................................................................................................................................................................................................................120
0008    Ano 1828 - Sobrecarta completa enviada pelo Alferes de Rio Manço para o Juiz de Paz de Bananal. Indicação manuscrita “SNI - Serviço Nacional e Imperi-
al”. Isenta de Taxa.Muito bem conservada - R$ 800 (cotação de 2013).................................................................................................................................................................350
0009    Ano 1829 - Sobrecarta completa circulada para o Rio de Janeiro. Arquivo João Gonçalves Pereira. Taxa 40 e posterior 80. Carimbos : Norte (RS-06) e P. 
Alegre (RS-11 falhado) O estado � ca um pouco a desejar  - 1.000 UF..................................................................................................................................................................450
0010     Ano 1830 - Sobrecarta completa circulada de Porto Alegre (carimbos RS-06 e RS-11) para o Rio de Janeiro. Taxa 40 e porterior 80. Arquivo João Gonçalves 
Pereira. Papel quebradiço. Pede-se veri� car - 1.000 UF...........................................................................................................................................................................................350
0011    Ano 1830 - Sobrecarta completa enviada do Fiscal do Quarteirão do Rancho Grande ao Juiz de Paz de Bananal. Indicação manuscrita “SIN - do Serviço 
Imperial Nacional” Boa conservação - R$ 800 (cotação de 2013)..........................................................................................................................................................................300
0012     Ano 1832 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro (RJ-36) para Lisboa. Taxa 160 Portuguesa + carimbo C.Est. de N (Correio estrangeiro de Navio) 
Carimbo falhado, só aparecendo R. de JA - Muito bem conservada.....................................................................................................................................................................350
0013   Ano 1833 - Sobrecarta completa circulada pelo Serviço Público (SP) dentro da cidade de Areas (SP) enviado pelo Juiz de Paz. Sem carimbo. Muito bem 
conservado para uma peça com + de 180 anos.........................................................................................................................................................................................................180
0014    Ano 1834 - Sobrecarta completa circulada de Lorena (SP-18) para o Rio de Janeiro. Taxa 50. Arquivo João Gonçalves Pereira. Pequena corrosão no carimbo 
de origem - 400 UF........................................................................................................................................................................................................................................................200
0015     Ano 183 ? - Sobrecarta completa circulada de Porto Alegre (carimbos RS-06 e RS-10) para o Rio de Janeiro. Taxa 40 e posterior 80. Arquivo João Gonçalves 
Pereira. Papel extremamente quebradiço. Pede-se veri� car - 800 UF....................................................................................................................................................................180
0016    Ano 1836 - Limpíssima e perfeita sobrecarta completa circulada de São João Nepomuceno (MG-05) para Ouro Preto, através do Serviço Público. Carimbo 
Lavras (MG-33) Mais perfeito, impossível - 1.400 UF ++....................................................................................................................................................................................1.250
0017   Ano 1836 - Limpíssima e perfeita sobrecarta completa circulada para Ouro Preto, através do Serviço Público. Carimbo Vª de Pitangui (MG-46a)Mais perfeito, 
impossível - 700 UF ++...............................................................................................................................................................................................................................................700
0018    Ano 1837 - Sobrecarta completa enviado pelo Curato do Redondo (MG) para o Secretário da Provincia e pelo Serviço Público. Carimbo V.D. Queluz (MG-
52) Ótima conservação - 500 UF ++...........................................................................................................................................................................................................................400
0019    Ano 1837 - Sobrecarta completa enviado pelo Juiz de Paz do Distrito e Curato de S.José do Barreiro, à Câmara Municipal da Vila de São Miguel das Areas. 
Indicação Manuscrita “SNI - Serviço Nacional Imperial” . Excelente conservação - R$ 1.500 (cotação de 2013)..........................................................................................270
0020    Ano 1837 - Sobrecarta completa do Rio de Janeiro (RJ-38) para a Camara Municipal da Villa de Paraty. Sem indicação de taxa - 200 UF.............................200
0021    Ano  1837 - Sobrecarta cpta enviada de Barra Longa para Ouro Preto, pelo Serviço Público. Carimbo Mariana (MG-43) Ótima conservação - 500 UF.......400
0022    Ano 1837 - Sobrecarta completa enviado de Tamanduá (MG-63a) para o Secretário da Provincia, através do Serviço Público - 700 UF................................450
0024    Ano 1839 - Sobrecarta circulada para Nasareth (BA) com marca linear “BAHIA” (BA-03) Serviço Público. Muito bem conservada -700 UF........................500
0025    Ano 1839 - Sobrecarta completa enviado de Barroso (MG) para o Secretário da Provincia, pelo Serviço Público. Carimbo Barbacena (MG-09) Mais perfeito, 
impossível - 1.100 UF ++..........................................................................................................................................................................................................................................1.000
0026    Ano 1839 - Sobrecarta completa circulada para o Rio de Janeiro. Arquivo João Gonçalves Pereira. Carimbo V.D.Queluz (falhado - MG-52) Taxa 40. Qualidade
 acima da média para peças deste arquivo - 500 UF.................................................................................................................................................................................................300

21
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24

25 →← 26 
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PRÉ FILATÉLICOS (Continuação)
0027   Ano 1839 - Sobrecarta completa circulada para o Rio de Janeiro. Arquivo João Gonçalves Pereira. Carimbo Lorena (SP-19 com a moldura falhada) Taxa 
50. Ainda bem conservada - 240 UF...........................................................................................................................................................................................................................200
0028   Ano 1840 - Sobrecarta completa circulada para o Rio de Janeiro. Arquivo João Gonçalves Pereira. Carimbos : Mogi Mirim (SP-22) S.Carlos (SP 42?) e S.Paulo 
(SP-49) Taxas : 20, 40 e posterior 90. Ainda bem conservada para peças oriundas deste arquivo - 1.200 UF..................................................................................................700
0029    Ano 1840 - Sobrecarta completa saindo de Atibaia, via São Paulo (SP-49) para o Rio de Janeiro. Taxa 50. Arquivo joão Gonçalves Pereira - 210 UF...........180
0030    Ano 1841 - Sobrecarta completa circulada de São Carlos (SP-43) via S. Paulo (SP-49) para o Rio de Janeiro. Taxa 60. Boa conservação - 710 UF................450
0031    Ano 1841 - Sobrecarta completa circulada de Mogi Mirim (SP-22) via São Carlos (SP-42) e São Paulo (SP-49) para o Rio de Janeiro. Taxas 40,80 e 180. Ar-
quivo João Gonçalves Pereira. Pequena corrosão frontal - 1.410 UF.....................................................................................................................................................................500
0032    Ano 1843 - Sobrecarta completa enviada (19.6) pela “Secretaria do Governo Provincial” para a Câmara Municipal da Vila de Paraty. Carimbo Cidade de 
Nictheroy (RJ-20) - 2.000 UF ?....................................................................................................................................................................................................................................800
0033   Ano 1843 - Sobrecarta completa enviada (6.5) do “Inspector da Fazenda” para o Sr “Presidente e demais membros da Câmara Municipal de Paraty”. Indicação 
manuscrita “SP - Serviço Público) Carimbo Cidade de Nictheroy (RJ-20) - 2.000 UF ?....................................................................................................................................800
0034    Ano 1843 - Espécie de O� cio, circulado pelo SP (Serviço Público) enviado do delegado de Policia de Valença, para o chefe de Policia da Provincia do Piauhy 
(Oeiras) Bela conservação para uma peça com 170 anos........................................................................................................................................................................................180
0036    3 Sobrecartas completas circuladas para os Estados Unidos: Ano 1832, do Rio de Janeiro para New Bedford + Ano 1835, do Rio de Janeiro para NovaYork   
e Ano 1839, do Maranhão para Nova York. As 2 primeiras com chegada + taxa manuscrita (ambas sem carimbo de saída) e a ultima só com taxa manuscrita. Boa 
conservação geral..........................................................................................................................................................................................................................................................180
0037    Lote com 5 sobrecartas completas, todas indo para o Rio de Janeiro e do arquivo João Gonçalves Pereira. Saídas: S. João Del Rey (ano 1829) Lorena (ano 
1833 - reparos internos) e 3 do ano 1827 e saindo de São Paulo. Normal conservação para peças deste arquivo...........................................................................................310

CARTAS MARÍTIMAS (Acordos Po� ais, sem selos - salvo indicação em contrário)
0038    Ano 1845 - Sobrecarta vinda da Suíça para Boa Esperança ? no Rio de Janeiro, com carimbo de chegada. 3 diferentes carimbos Suíços + Francês (Havre) Taxa 
120 e posterior 180. Alguma corrosão frontal. Curioso carimbo, provavelmente o último, datado de 1847 ?..................................................................................................180
0039     Ano 1845 - Sobrecarta completa circulada de Pernambuco (sem carimbo de origem) para Barcelona, com chegada ! via Inglaterra, com diversos carimbos, inclu-
sive “Cruz com Círculo”. Taxa 10Reales Espanhola. Muito bem conservada e com destino pouco comum de aparecer.................................................................................340
0040   Ano 1846 - Sobrecarta completa circulada de Pernambuco para Londres e depois redespachado para Palermo. Inúmeros carimbos na peça e pelo menos 4 
"taxas" manuscritas.......................................................................................................................................................................................................................................................180
0041    Ano 1850 - 3/4 de Sobrecarta circulada da Suiça para o Rio de Janeiro. Taxa 240. Todos os 5 diferentes carimbos aplicados na peça estão em vermelho: Suisse, 
Zürich, Franco, PP e Bureau Maritime Havre (este no verso) Alguma corrosão frontal....................................................................................................................................700
0042    Ano 1852 - Sobrecarta circulada do Maranhão (carimbo ainda dos pré � latélicos, ref. Ma-07b) para Lisboa, com chegada. Taxa 400. Carimbo oval incompleto: 
Ley de 20 ? 50.... + carimbo em azul: C.Est. de N (Correio Estrangeiro de Navio) Indicação pelo "Liberdade".............................................................................................180
0043    Ano 1863 - Sobrecarta circulada de ? para o Porto com chegada. Carimbo P. Transatlantico. Taxa 150. Selo # 14 com carimbo mudo e colado no fecho. In-
dicação pelo Extremadure...........................................................................................................................................................................................................................................120
0044    Ano 1864 - Pequena sobrecarta completa circulada  da Bahia para Vianna do Castelo com carimbo de chegada no Porto. Carimbo P. Transatlantico. Selo 
# 14 colado no fecho.....................................................................................................................................................................................................................................................180
0045    Ano 1866 - Sobrecarta de luto, completa, circulada da Bahia para Lisboa. Carimbo P. Transatlantico. 2 selos # 14 (1 margem de folha) colados no fecho e 
dani� cados quando da abertura..................................................................................................................................................................................................................................150
0046    Ano 1869 - Sobrecarta completa circulada de Pernambuco para Figueira. Carimbo P. Transatlantico. Taxa 300. Trinca horizontal 20Rs Barba Preta picotado. 
Indicação pelo Navarre.................................................................................................................................................................................................................................................300
0047    Ano 1881 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para Portugal (Lixa) Carimbo P. Transatlantico no verso. Selo 200Rs Barba Preta percê. Peça irregular na 
parte traseira..................................................................................................................................................................................................................................................................250
0048  3 sobrecartas, todas circuladas para Londres com chegada. Anos 1843 e 1850 saindo de Pernambuco e ano 1840 saindo do Rio de Janeiro. Taxas manuais 
frontais e bem conservadas..........................................................................................................................................................................................................................................160
0049    Conjunto montado em folhas contendo 4 itens: Sobrecarta completa Pernambuco/Figueira, taxa 300 e selos  # 23 e 25 + Jornal completo da Bahia/Porto, taxa 
20 e selo # 23 + 2 fragmentos, um com selo # 23 e o outro com 2 selos # 24, ambos com o carimbo amarrando. Já as sobrecartas não podemos garantir a legitimidade 
e assim estão sendo vendidas. Pede-se veri� car........................................................................................................................................................................................................200

0050    Lote dentro de porta envelope, contendo 68 !! sobre-
cartas, quase todas completas e todas tendo como destino 
Figueira (Portugal) e como origens: Pará, Bahia e Pernambuco. 
Numa primeira olhada, só 2 tarifas: 150 e 300. Entre anos 1860 e 
1875. A grande maioria já identi� cado atrás o navio que transpor-
tou. Aqui pedimos a média de R$ 44 por peça, quando raramente 
elas são oferecidas isoladamente por menos de R$ 100. Nunca 
antes tivemos um conjunto tão vasto ..................................3.000
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OLHO DE  BOI - 30 Réis
0051  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte do ano 1845. Basicamente sem margens. Adelgaçamento do papel...........................................................................500
0052  ◉  Carimbo com cercadura onde só conseguimos identificar as letras DE... Margen conforme imagem. Conserto no canto superior esquerdo + claros na parte su-
perior..............................................................................................................................................................................................................................................................................600
0053  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margens conforme imagem. Minimo adelgaçamento do papel entre os numerais.................................................700
0054  ◉  Carimbo circular não identificado. Chapa gasta. Margens conforme imagem. Pequenino furo no lado esquerdo abaixo do oval. Amarelado pelo tempo.......800
0055  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. 2 imperceptíveis claros na margem superior fora do quadro. Margens conforme imagem...................................800
0056  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margens conforme imagem. Possível restauro profissional na parte central, só visivel na benzina......................850
0057  ◉  Cor � rme, carimbo parcial do CGC. Margens conforme imagem - Perfeito - 1.250 UF...................................................................................................................1.100
0058  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margem direita. Perfeito. Bela nuance. Assinado Vaccari........................................................................................1.250
0059  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral de Santos. Margens conforme imagem. Marcante pliê atravessando o selos diagonalmente. Algarismos com reincisão. 
Pequena raspagem no canto inferior direito..................................................................................................................................................................................2.000
0060  ◉  Carimbo linear com cercadura acabando com letra L ? e 60 Réis com carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Ambos com adelgaçamento traseiro do papel. 
Visualmente perfeitos...................................................................................................................................................................................................................................................800

0061  ◉ Par horizontal com carimbo batido no meio do par, do Correio Geral da Corte do ano 1844. Perfeito. Assinado Diena e 
expertizado Georg Buhler - 3.750 UF.........................................................................................................................................3.000
0062  (*) Margens equilibradas, impressão nitida. Minima raspagem na margem superior direita, na junção da linha, ocasionan-
do ponto claro - 11.000 UF (acima de R$ 40.000) se fosse perfeito............................................................................................5.000
0063  (*)1A - Relevo no verso - 85 Micras. Imperceptível ponto de luz, que no nosso entender é da estrutura do papel, não car-
acterizando um defeito e tem 2 minimas falhas no papel, quase não visiveis a olho nú. Atual certi� cado de expertização Peter  
Meyer - 15.500 UF (acima de R$ 55.000 para perfeito)..............................................................................................................6.500
0064  ◉ 1A - Relevo no verso. Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Bela cor e margens, com a esquerda com vestígio de linha. Vinco no canto inferior esquerdo 
não visivel pela frente + pequeno corte na margem inferior e minimo adelgaçamento do papel antes do numeral 3 - 1.800 UF.............................................................1.100

OLHO DE  BOI - 60 Réis
0065  ◉  Carimbo não legível, mas aparenta ser o escudo de Pernambuco. Recapado para encobrir defeitos. Pede-se verificar..................................................................300
0066  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margens conforme imagem. Vinco horizontal + pequeno adelgaçamento no papel na parte superior...............400
0067  ◉  Carimbo não identificável. Margens conforme imagem. Forte vinco no lado esquerdo inferior........................................................................................................500
0068  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margens conforme imagem. Pequeno adelgaçamento no papel na margem esquerda, fora do quadro...............550
0069  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margens conforme imagem. Conserto acima do algarismo.......................................................................................550
0070  ◉  Carimbo quase 100% do Correio Geral da Corte mas com ano ilegível. Pequeno vinco no canto inferior direito (só visível pelo verso) e 2 quase imperceptíveis 
claros fora do quadro. Certificado de expertização Peter Meyer............................................................................................................................................................................600
0071  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte, sem cercadura. Margens conforme imagem. Bela cor. Linha no lado direito. Minúsculo ponto claro.................700
0072  ◉  2 selos: Um com carimbo não identificável e grande adelgaçamento do papel na parte traseira central e o outro obliterado/anulado à pena e fora um vinco 
vertical (não visivel pela frente) estaria perfeito. Margens conforme imagem.....................................................................................................................................................750
0073  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margens conforme imagem. Perfeito ............................................................................................................................800
0074  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte sem cercadura. Bela cor. Margens conforme imagem. Perfeito. Assinado Vaccari...................................................850
0075  (*) Aminci no lado esquerdo superior, não visível pela frente. Bela cor e margens normais - 2.500 UF................................................................................................900
0076  (*)  Novo sem goma - Margem superior semi irregular - 2.500 UF. .........................................................................................................................................................1.450
0077  (*) Novo sem goma e com margens curtas. Vide Imagem - 2.500 UF.........................................................................................................................................................1.600
0078  (*) 2C - Papel amarelado. Margens conforme imagem. Perfeito - 2.500 UF.................................................................................................................................2.000

OLHO DE  BOI - 90Réis
0079  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margens conforme imagem. Diversos adelgaçamentos e raspagens. Pede-se verificar. Certificado de expertização 
feito por comerciante Francês.....................................................................................................................................................................................................................................550
0080  ◉  Carimbo Correio Geral da Corte 22.11.1843 - Margens conforme imagem. Adelgaçamento no papel no algarismo 0.................................................................750
0081  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Margens conforme imagem. Linha inferior. Adelçamento no papel após o zero....................................................800
0082  ◉  Anulado à pena. Margens conforme imagem. Bela cor. Adelgaçamento traseiro na parte central..................................................................................................1.500
0083  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Chapa um pouco gasta. Margens conforme imagem. Perfeito, salvo por vinco diagonal atravessando o 
algarismo 9 e basicamente só visível na benzina - 2.700 UF..........................................................................................................................................................2.000
0084  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Perfeito e margens conforme imagem. Expertizado Pfenninger - 2.700 UF...........................................2.000
0085  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Perfeito e margens conforme imagem - 2.700 UF.....................................................................................2.200
0086  ◉  Aparente carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Perfeito e margens conforme imagem - 2.700 UF......................................................................2.200
0087  ◉  Carimbo parcial do Correio Geral da Corte, sem cercadura + risco vertical diagonal de chapa no algarismo 0 - Perfeito. 
Bela e nítida impressão - Expertizado Calvez e assinado Vaccari..............................................................................................3.000

61 62 63 87
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NUMERAIS  - INCLINADOS
0088 (*)  4 - 10Rs - Moldura duplicada em vários locais. Vinco horizontal. Margens conforme imagem.......................................................................................................250
0089  (*)  4 - 10Rs - Belo bloco de 6 (3x2) horizontal. Nenhuma margem tocada !! Aspecto de novo, mas não podemos garantir isto......................................................950
0090  (*)  5 - 30Rs - Margens conforme imagem. Parte das molduras duplicadas - 400 UF...............................................................................................................................280
0091  (*)  5 - 30Rs - Margens conforme imagem - 400 UF........................................................................................................................................................................................250
0092  (*)  5A - 30Rs - Tipo I - Margens rentes (vide imagem) - 1.100 UF..............................................................................................................................................................360
0093  ◉  5B - 30Rs - Tipo I - Margens conforme imagem - 420 UF........................................................................................................................................................................280
0094  ◉  5B - 30Rs - Tipo I - Margens conforme imagem. Carimbo azul parcial, provável do Correio Geral de Santos - 420 UF................................................................350
0095  ◉  5B - 30Rs - Tipo I - Data manuscrita parcial - 420 UF................................................................................................................................................................................260
0096  ◉  5B - 30Rs - Tipo I - Margens conforme imagem - 420 UF.........................................................................................................................................................................315
0097  (*) 5B - 30Rs - Tipo I - Margens conforme imagem. Imperceptível ponto claro abaixo do algarismo 3 - Escasso selo - 3.850 UF.................................................1.800
0098  (*) 5B - 30Rs - Tipo I - Margens conforme imagem. Escasso selo - 3.850 UF.......................................................................................................................2.700
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0099  (*)  6 - 60Rs - Tipo II - Margens conforme imagem - 400 UF.........................................................................................................................................................................280
0100  (*)  6 - 60Rs - Tipo II - Papel azulado - 400 UF...............................................................................................................................................................................................290
0101  (*)  6 - 60Rs - Tipo II - Margens conforme imagem - 400 UF.......................................................................................................................................................................315
0102  ◉  6A - 60Rs - Tipo I - Margens conforme imagem. Marca de vinco no canto inferior direito, não visivel pela frente. Escasso selo - 2.750 UF.............................1.700
0103  ◉  6A - 60Rs - Tipo I - Belas margens. Selo com 2 vincos não notados pela frente do selo - 2.750 UF................................................................................................1.350

0104 (*)  6A - 60Rs - Novo sem goma e margem conforme imagem. No foto certi� cado de expertização elaborado em 2012 por 
Peter Meyer, ele menciona " que só temos conhecimento de um par novo e este exemplar" - 20.000 UF !! (cerca de R$ 80.000 !!)
Uma das "jóias" do setor de Inclinados, tanto que é o selo + caro do  setor, ganhando até do 300Rs inclinado.....................12.500
0105  (*) 6B - 60Rs - Margem direita de folha. Pequeno aminci na margem superior e vinco vertical cortando o "0" (ambos não visiveis pela frente) - 410 UF...........180
0106  ◉  6C - 60Rs - Margens conforme imagem - 360 UF......................................................................................................................................................................................180
0107  (*) 6C - 60Rs Tipo II. Margens conforme imagem, com linha inferior. Cor � rme. Resto de goma original - 1.000 UF +..................................................................800
0108  (*)  7 - 90Rs - Tipo II - Com grandes margens, mas com 2 senões : Corte no canto superior direito superior e aminci na margem direita, à frente do algarismo 
9 - R$ 4.500. Foto certi� cado de expertização Brian Moorhouse............................................................................................................................................................................450
0109  (*)  7 - 90Rs - Aparentemente goma não original - 2.500 UF......................................................................................................................................................................1.550
0110  (*) 7A - 90Rs Tipo I - Margens conforme imagem com linha direita. Pequeno adelgaçamento no papel na margem superior. Visivel reincisão dos algarismos - 
2.750 UF......................................................................................................................................................................................................................................................................1.500
0111  ◉  7A - 90Rs - Tipo I - Amplas margens - 420 UF..........................................................................................................................................................................................315
0112  ◉  7B - 90Rs - Tipo I - Margens conforme imagem. Carimbo linear não identi� cável - Cor � rme - 1.100 UF.....................................................................................800
0113  (*)  7C - 90Rs - Tipo II - Regomado para encobrir pequeno aminci central. Margem superior rente, mas não tocando o quadro - 5.500 UF !...........................1.350
0114  ◉  7D - 90Rs - Tipo IIa - Margens conforme imagem - 275 UF....................................................................................................................................................................250
0115   (*)   7D - 90Rs - Tipo IIa - Minimo adelgaçamento do papel acima do algarismo 9 - 2.500 UF................................................................................................................900
0116  *  7D - 90Rs - Tipo IIa - Aparente goma original !! Linha superior. Corte fechado na margem superior - 2.500 UF.........................................................................1.050
0117  (*)   7D - 90Rs - Tipo IIa - Vinco transversal + escurecido no algarismo 0 - Margens conforme imagem - 2.500 UF.......................................................................1.150
0118  (*)   7D - 90Rs - Margens conforme imagem - Foto certi� cado de expertização Brian Moorhouse. 2.500 UF...................................................................................1.700
0119  ◉  8 - 180Rs - Sobre pequeno fragmento, com a margem inferior tocando o quadro. Intensa cor - 4.000 UF........................................................................2.000
0120  ◉  8 - 180Rs - Vestigio de carimbo na margem inferior. Cor intensa. Pequeno aminci antes do algarismo 1 - 4.000 UF......................................................2.000
0121  ◉  8 - 180Rs - Super intensa cor. Carimbo vermelho. Minimo aminci antes do algarismo 1 e vinco vertical só visível na benzina. Margens conforme imagem. 
Foto certi� cado de expertização Roger Calvez, onde não consta estes defeitos - 4.000 UF...........................................................................................................2.300
0122  ◉  8 - 180 Rs - Carimbo preto. 3 belas margens, a superior chega a tocar o quadro. Super intensa cor - 4.000 UF................................................................2.300
0123  ◉  8 - 180Rs - Carimbo vermelho. Perfeito e margens conforme imagem - 4.000 UF...........................................................................................................2.800
0124  ◉  8 - 180Rs - Carimbo vermelho. Perfeito e margens conforme imagem - 4.000 UF...........................................................................................................2.800
0125  ◉  8 - 180Rs - Levissimo carimbo. Margens conforme imagem. Perfeito. Expertizado Brun - 4.000 UF...........................3.400
0126  (*)  8 - 180Rs - Bela nuance e margens conforme imagem - 12.500 UF (acima de R$ 47.000)...........................................8.000
0127  ◉  9 - 300Rs - Cor intensa, carimbo azul. Margens conforme imagem - 4.800 UF...............................................................................................................2.500
0128  ◉  9 - 300Rs - Cor intensa, carimbo circular. Conserto na margem inferior, não visivel pela frente. Bonito aspecto - 4.800 UF.......................................2.800
0129  ◉  9 - 300Rs - Lindas margens. Conserto feito por pro� ssional na parte traseira, só visível na benzina. Expertizado Georg 
Buhler - 4.800 UF.........................................................................................................................................................................3.000
0130  ◉  9 - 300Rs - Perfeito e com margens conforme imagem - 4.800 UF..................................................................................3.600
0131  ◉ 9 - 300Rs - Cor intensa, carimbo circular.Perfeito e margens conforme imagem. Expertizado Calvez e Foto certi� cado de 
expertização Pascal Scheller - 4.800 UF.......................................................................................................................................4.000
0132  (*)  9 - 300Rs - Bela nuance. Margem superior chegando a tocar o quadro parcialmente. Minimo ponto de aldegaçamento 
entre os algarimos "zero". Foto certi� cado de expertização JLF - 16.500 UF (acima de  R$ 60.000) Aqui pedimos basicamente 12% 
do valor de um selo perfeito........................................................................................................................................................7.200
0133  ◉  10 - 600Rs - Reparado em vários locais - 5.500 UF - Aqui pedimos bem - de 10% do valor de um selo perfeito.........................................................................1.200
0134 ◉  10 - 600Rs - Carimbo Pernambuco (pontos) Margens conforme imagem. Restauro feito por pro� ssional para encobrir 2 pequenos defeitos (margem 
superior e esquerda) Bonito visualmente - 5.500 UF.....................................................................................................................................................................2.000
0135  ◉  10 - 600Rs - Carimbo Pernambuco (pontos) Tom azulado, provável por contato com algo desta cor. Margens conforme imagem. Aminci na base inferior do 
1º zero e menor no canto superior direito - 5.500 UF.....................................................................................................................................................................2.500
0136  ◉  10 - 600Rs - Margens conforme imagem. Pequenino aminci dentro do 1º zero - 5.500 UF............................................3.000
0137  (*) 10 - 600Rs - Tom acinzentado. 3 belas margens, mas a superior com corte dentro do quadro. In� mo ponto de a� na-
mento no papel na parte superior. Foto certi� cado de expertização Friedl onde não consta este defeito - 15.500 UF............6.000

NUMERAIS - OLHOS DE CABRA
0138  (*) 11/16 - 10Rs a 180Rs - Margens conforme imagem - 960 UF...................................................................................................................................................................480
0139  ◉ 11/18 - 10Rs - Série completa - 20Rs obliterado à lapis de cor - 900 UF...................................................................................................................................................360
0140  (*)  11/18 - Série completa nova sem goma. Margens conforme imagem - 3.060 UF...........................................................................................................................1.800
0141  (*)  11/18 - Série completa nova sem goma. Margens conforme imagem - 3.060 UF...........................................................................................................2.000
0142  (*)  11/18 - Série completa nova sem goma. Margens conforme imagem - 3.060 UF...........................................................................................................2.000
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NUMERAIS - OLHOS DE CABRA (Continuação)
0143  ◉ 11 - 10Rs - 2 trincas verticais. Nas 2 alguma restrição : Ponto de luz num selo e na outra, margem inferior tocada - 600 UF.........................................................180
0144  *  11 - 10Rs - Quadra com  goma original ! Alguma gordura da própria goma. Selo superior esquerdo com a margem superior rente - 400 UF..........................180
0145  ◉ 11 - 10Rs - Vistoso par vertical com carimbo circular - 180 UF.................................................................................................................................................................150
0146  ◉ 11 - 10Rs - Quadra - 380 UF...........................................................................................................................................................................................................................260
0147   ** 11 - 10Rs - Quadra com goma original- 400 UF ++.................................................................................................................................................................................450
0148  ◉  11, 14 e 15 - 10Rs, 60Rs e 90Rs, todos em pares - 424 UF..........................................................................................................................................................................200
0149  ◉  12 - 20Rs - Par vertical - 850 UF...................................................................................................................................................................................................................500
0150  ◉  12 - 20Rs - Vistoso par vertical margem direito de folha, com carimbo circular de Pernambuco. Margens conforme imagem - 850 UF ++..............................750

0151  (*)  12B/18B - Série completa no picote 13,25. Raramente ofertada em conjunto - 16.100 UF (cerca de R$ 64.000) Aqui pedi-
mos apenas pouco + de 14% deste valor.......................................................................................................................................9.000
0152  ◉  12B - 20Rs picote 13,25 - Grandioso deslocamento do picote, principalmente do vertical. Vide imagem - 1.350 UF +...............................................................1.050
0153  ◉  13 - 30Rs - Conjunto com 4 múltiplos: 3 pares (2 vertical e 1 horizontal) e 1 Quadra. Margens conforme imagem na web - 296 UF..........................................180
0154  ◉  13 - 30Rs - Quadra, � cando o selo inferior esquerdo com variedade : Interrupção da moldura superior, no canto esquerdo. Quadra tipo cota 200 UF...........180
0155  ◉ 13 - 30Rs - 3 tiras de 4 vertical : Carimbo circular, obliterada à pena (um pouco enrugada) e carimbo da � esouraria (corte inferior dentro do quadro) - 600 
UF para 3 quadras.........................................................................................................................................................................................................................................................220
0156  ◉ 13 e 14 - 30Rs e 60Rs - Ambos em quadras. Selo da posição 1 da quadra do 30Rs com claro - 440 UF..............................................................................................250
0157  (*)  13 - 30Rs - Quadra. Margens conforme imagem - 400 UF......................................................................................................................................................................250
0158  (*)  13 - 30Rs - Quadra. Margens conforme imagem - 400 UF......................................................................................................................................................................230
0159  *  13 - 30Rs (trinca vertical com goma original !) e nº 14 (60Rs, par vertical) 290 UF ++.......................................................................................................................200
0160  ◉  13 - 30Rs - 3 diferentes múltiplos: Quadra, trinca vertical e tira de 5 horizontal - 465 UF +..............................................................................................................350
0161  (*)  13 - 30Rs - Quadra nova sem goma - 400 UF..........................................................................................................................................................................................320
0162  (*)  13B - 30Rs - Picote 13,25 - 950 UF............................................................................................................................................................................................................860
0163  (*)  14 - 60Rs - Quadra nova sem goma - 500 UF..........................................................................................................................................................................................400
0164  ◉  13 - 30Rs - Lote com 8 Quadras perfeitas. Margens conforme imagem - 1.600 UF..............................................................................................................................700
0165  ◉  13B - 30Rs - Picote 13,25 - Par vertical obliterado à pena. Proporção para o par normal é de 4x +, portanto se usarmos esta regra neste par, temos 2.000UF, pois 
cada selo isolado cota 500UF. Foto certi� cado de expertização JLF....................................................................................................................................................................1.200
0166  ◉ 14 - 60Rs - Cartela com 100 selos em qualidade mista................................................................................................................................................................................270
0167  (*)  14 - 60Rs - Escassa tira de 7 vertical, margem direita de folha. Vistoso múltiplo...............................................................................................................................850
0168  ◉  14 - 60Rs - Bloco de 9 (3x3) margem inferior de folha, anulado à pena.................................................................................................................................................650
0169  ◉ 14B - 60Rs - Picote 13,25 - Conjunto com 4 selos, todos perfeitos, sendo 1 com picote horizontal superior bem deslocado..........................................................260
0170   ◉  14B - 60Rs - Picote 13,25 - Sete exemplares usados - 700 UF.........................................................................................................................................................................500
0171  ◉  14B - 60Rs - Escasso par vertical com picote 13,25....................................................................................................................................................................................315
0172  (*)  14B - 60Rs - Picote 13,25 - 950 UF............................................................................................................................................................................................................860
0173  ◉ 15 - 90Rs - Cartela com 30 selos em qualidade um pouco mista - 900 UF...............................................................................................................................................380
0174  ◉  15 - 90Rs - Tira de 5 vertical. Pequenino corte lateral no 2º selo. Valor da quadra : 1.200 UF................................................................................................................540
0175  * 15 - 90Rs - Par vertical com goma original ! e gordura dela - 750 UF ++................................................................................................................................................800
0176  * 15B - 90Rs - Picote 13,25 - Goma original ! - 2.000 UF ++....................................................................................................................................................................1.800
0177  (*) 15B - 90Rs - Picote 13,25 - Novo sem goma - 2.000 UF..........................................................................................................................................................................1.450
0178  (*) 16 - 180Rs - Com resto de goma - 330 UF..................................................................................................................................................................................................220
0179  ◉  16 - 180Rs - Quadra com carimbo mudo. Ampla margem inferior. Grande risco de chapa saindo horizontalmente do 1º selo em direção ao 2º selo. Uma 
pena os 2 selos inferiores terem aminci. Escasso múltiplo - 3.100 UF...........................................................................................................................................2.000
0180  ◉ 16B - 180Rs - Picote 13,25. Carimbo vermelho ilegível. Picote irregular conforme imagem - 830 UF................................................................................................430
0181 (*) 16B - 180Rs - Picote 13,25 - 2.800 UF. Picote conforme imagem.....................................................................................................................................2.200
0182  (*) 16B - 180Rs - Picote 13,25 - Pontos de ferrugem - 2.800 UF...............................................................................................................................................2.500
0183  (*) 17 - 300Rs - Alguma gordura na parte traseira - 900 UF..........................................................................................................................................................................600
0184 (*) 17 - 300Rs - Belo par vertical com grandes margens. Selo superior com ponto de ferrugem entre os 2 zeros. Foto certi� cado de expertização Brian Moor-
house - 4.500 UF..............................................................................................................................................................................................................................2.600
0185  ◉ 17B - 300Rs - Picote 13,25 - 1.350 UF........................................................................................................................................................................................................1.000
0186  ◉ 18 - 600Rs - Par horizontal  sobre fragmento com carimbo mudo. Margens conforme imagem - 1.400 UF......................................................................................720
0187  ◉  18 - 600Rs - Par vertical com carimbo mudo. Margens conforme imagem. Pequenina rspagem no selo superior - 1.400 UF.......................................................750
0188  (*) 18 - 600Rs - Amplas margens - 1.200 UF ..................................................................................................................................................................................................800
0189  ◉ 18 - 600Rs - Par horizontal com carimbo de pontos. Margens conforme imagem- 1.400 UF...........................................................................................................1.000
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Dúvidas em relação à lotes ou ao funcionamento da Venda?
Fones: (11) 4022-0428/4023-3225/99950-8331 (Whatsapp) - e-mail: neumann� amps@uol.com.br

NUMERAIS - OLHOS DE CABRA (Continuação)

0190 ◉ 18 - 600Rs - Raríssima tira horizontal de 5 ! com carimbo mudo, onde na parte superior, chega a tocar em 4 selos 
superiores. Conforme o Foto Certi� cado de Expertização Bernd Juchert, que acompanha a peça, a mesma tem alguns mínimos 
senões, decorrentes do tipo do múltiplo, e do alto facial. Ex coleções Muniz de Aragão (leilão Corinphila de 1955, lote 6281) e 
Almeida Dias (Leilão Harmer de 1963, lote 529) Só existe + uma outra tira de 5 registrada. Só para um comparativo de valores, 
uma quadra usada deste selo (que aparece com certa freqüência) é cotada em 7.250 UF (cerca de R$ 29.000).......................5.500

0192  ◉ 18B - 600Rs - Picote 13,25 - Foto certi� cado de expertização JLF - 720 UF............................................................................................................................................630
0193  (*) 18B - 600Rs - Picote 13,25 - Minúsculo furinho na margem direita superior - 2.200 UF...............................................................................................................1.800
0194  (*)  RE2/RE8 - Reimpressões em pares vertical - 1.540 UF.......................................................................................................................................................................1.000
0195  (*) REIMPRESSÕES 2/7 - Faltando o 600 Réis para estar completa. Papel cartão - 660 UF.....................................................................................................................430
0196  (*) REIMPRESSÃO DE 1910 - Séries completa RE 2/8 em papel cartão. Todos em quadras - 770 UF x 4 = 3.080 UF + Vistoso item..........................................1.800

0191  ◉ 18 - 600Rs - Raríssimo bloco de 6 vertical com carimbo circular. Selo da posição 6 com 
imperceptível conserto (não visível pela frente) e insigni� cante diante da raridade da peça. onde 
acreditamos que não existam + de 5 blocos nesta con� guração - 10.875UF (cerca de  R$ 42.000) 
para quadra e meia......................................................................................................................6.300

0198  ◉  Lote com 354 selos, encaixados em 2 folhas de classi� cador e assim dividido pelos faciais: 10Rs x 5, 30Rs x 66 + 9 pares, 60Rs x 208 + 11 pares + 1 Quadra, 
90Rs x 18 + 1 par, 180Rs x 1 e 10Rs Olho de gato x 11. Maioria dos selos com algum tipo de senão, principalmente nas margens , que estão tocadas ou curtas, mas 
selos perfeitos também pelo meio. Se todos fossem perfeitos, marcariam 4.392 UF (cerca de R$ 12.500) Aqui pedimos a média de R$ 1.40 por selo..............................450
0199  ◉/(*) 2 folhas de album quadriculado, contendo 52 selos, assim dividido pelos faciais: 10Rs (2 novos, 4 usados e 1 par usado) 20Rs (2 selos usados) 30Rs (4 novos, 
6 usados e quadra usada) 90Rs (6 usados e par usado) 180Rs (3 usados) 300Rs (1 novo e 3 usados) e 600Rs (3 usados) Se todos estivessem perfeitos, marcariam 4.316 
UF (cerca de R$ 17.000) Aqui pedimos apenas 8% !! deste valor.........................................................................................................................................................................1.400

0197 (*) REIMPRESSÕES 2/8 - Série completa de 7 valores em 
luxuosos blocos de 50 !! selos, todos margem esquerda superior de 
folha. Estes devem ser os maiores mútiplos disponíveis no mercado. 
Qualidade e origem européia - 38.500 UF (cerca de R$ 150.000 !!) 
Aqui pedimos apenas 7% !! deste valor!...............................10.500

192 193 196194
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NUMERAIS - OLHOS DE GATO
0200  ◉  19/22 - Série completa  - 10Rs, obliterado à pena - 685 UF.........................................................................................................................................................................315 
0201  ◉ 19/22 - Série completa - 685 UF.....................................................................................................................................................................................................................350
0202 (*) 19/22 - Série completa nova sem carimbo e sem goma. Margens conforme imagem - 960 UF..........................................................................................................600
0203 (*) 19/22 - Série completa nova sem carimbo e sem goma. Margens conforme imagem - 960 UF..........................................................................................................650
0204  ◉  19 - 10Rs - Conjunto com 8 selos em diferentes nuances do azul, incluíndo as 3 catalogadas. Todos perfeitos...............................................................................220
0205  (*) 19/19a - Azul Claro/Azul - Cartela com 12 selos. Todos perfeitos. É possível que tenha algum “Azul Aço” pelo meio - 360 UF pela cor + barata.......................250
0206 (*) 19 - 10Rs - Quadra nova sem goma - Margens conforme imagem - 360 UF.........................................................................................................................................260
0207  ◉  19 - 10Rs - Quadra - Margens conforme imagem - 480 UF......................................................................................................................................................................260
0208  ◉  19 - 10Rs - Cartela com 30 selos. Um ou outro com senão na margem. Possível azul e azul aço no meio, mas sempre cotado pelo + barato - 750 UF.................350
0209  ◉ 19 - 10Rs - Bloco de 9 selos (3x3) com 3 carimbos Diamantina batidos na vertical. Corrosão da tinta do carimbo, atingindo a 1/2 dos selos...........................350
0210  (*)  19 - 10Rs - Cartela com 35 selos. Um ou outro com senão na margem. Possível azul e azul aço no meio, mas sempre cotado pelo + barato - 1.050 UF...............400
0211  ◉ 19 - 10Rs - Quadra, com centrado carimbo: Rio de Janeiro 12.Jan.66 (ano invertido) Imperceptível aminci na junção dos selos no lado esquerdo - 480 UF.......400
0212  ◉  19A2  - 10Rs Azul Aço - Vistoso par vertical, margem direita de folha e margens conforme imagem. A proporção desta cor para a normal é de 6x +. Se usarmos 
esta regra no par, ele marcaria 450 UF ++.................................................................................................................................................................................................................360
0213 (*) 19A2 - 10Rs Azul Aço - Bloco de 6 vertical. Selo da posição 1 com aminci e par do meio com senão..............................................................................................600
0214 (*) 19A2 - 10Rs Azul Aço - Quadra. Pequena gordura na junção do selos, não visivel pela frente. A proporção desta cor para a comum é de 6,5x +, portanto se 
formos usar este cálculo, temos 360UF x 6,5 = 2.340 UF......................................................................................................................................................................................1.600
0215  (*)  19B - 10Rs - Picote 13,25 - Foto certi� cado de expertização JLF  - 950 UF........................................................................................................................................ 720
0216  (*)  19B - 10Rs - Picote 13,25 - Bela nuance - 950 UF.....................................................................................................................................................................................720

0217  (*)  19B - 10Rs - Picote 13,25 - Rarissima quadra nova sem goma. Seguramente não devem existir + que 3 múltiplos deste. 
Se formos usar a mesma proporção  do selo sem picote isolado para a quadra sem picote, teríamos cerca de 11.400 UF (cerca de 
R$ 44.000) de catálogo.................................................................................................................................................................3.600
0218  (*)/*  19/22B - Série completa no picote 13,25. Valor de 280Rs gomado e demais sem goma. Facial de 430Rs com certi� cado 
de expertização JLF. Raramente ofertado em conjunto - 8.050 UF............................................................................................7.000
0219  ◉ 19D - 10Rs - Carimbo mudo. Forte Reincisão - 2.000 UF.......................................................................................................................................................................1.350
0220 (*) 19D - 10Rs - Nuance ? - Forte Reincisão. Canto inferior arredondado, mas que pode � car perfeito se for re� lado e vinco no canto superior esquerdo. 
Foto certi� cado de expertização Peter Meyer - 6.000 UF (cerca de R$ 23.000).............................................................................................................................2.700
0221 (*) 19D - 10Rs - Quadra nova sem goma e forte reincisão no selo da posição 2. Os 2 selos inferiores com vinco. Foto certi-
� cado de expertização José Luiz Fevereiro - 6.000 UF................................................................................................................3.000
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NUMERAIS - OLHOS DE GATO (Continuação)
0222  (*)  19FS - 10Rs Olho de Gato - FILIGRANA DE SUTURA horizontal atravessando o selo na parte superior.Vide lotes # 237 e 267........................................1.000
0223  (*)  20 - 30Rs - Tira de 4 vertical. Corrosão parcial da tinta no par central - 460 UF para quadra..........................................................................................................380
0224  (*) 20 - 30Rs - Quadra nova sem goma - 460 UF...........................................................................................................................................................................................420
0225  ◉  20 - 30Rs - Par vertical com carimbo mudo. Margens conforme imagem. 450 UF.................................................................................................................................220
0226  (*) 20 - 30Rs - Bloco de 8 horizontal................................................................................................................................................................................................................950
0227  *  20a1 - 30Rs Azul escuro - Margem superior de folha - Goma original - 200 UF ++..............................................................................................................................150
0228  (*) 20B - 30Rs - Picote 13,25 - 2.600 UF.......................................................................................................................................................................................................1.600
0229  (*) 20a1B - 30Rs na cor azul escuro e picote 13,25. Não catalogado desta forma. Proporção para a cor normal é de 2x - se formos usar esta regra, o selo 
marcaria 5.200 UF, pois o selo na cor normal é cotado em 2.600 UF. Marca de dobra diagonal só visivel pelo verso. Foto certi� cado de expertização JLF........1.800
0230 (*) 20B - 30Rs Azul Aço e no picote 13,25. Escasso selo e ainda na cor azul aço que tem um bom acréscimo sobre a cor “tipo”, onde é cotado em 2.600 UF. 
Se catalogado fosse, não poderia marcar menos de 5.000 UF........................................................................................................................................................2.700
0231  *  21 - 280Rs - Goma original - 330 UF +........................................................................................................................................................................................................270
0232  (*) 21 - 280Rs - Margens conforme imagem - 330 UF...................................................................................................................................................................................270
0233  ◉ 21 - 280Rs - Par vertical com carimbo Paulo Ayres 1226 (Correio da Bahia) Margens conforme imagem. Discreto vinco horizontal no selo superior.........1.200
0234  (*) 21B - 280Rs - Picote 13,25 - 2.600 UF.....................................................................................................................................................................................................1.600
0235  *  21B - 280Rs - Picote 13,25 - Goma original - 2.600 UF +.....................................................................................................................................................2.100
0236  *  21B - 280Rs - Picote 13,25 - Goma original e alguma gordura dela mesmo, não caracterizando defeito - 2.600 UF +......................................................2.100
0237 (*) 21FS - 280Rs - Goma original ! e FILIGRANA DE SUTURA na margen inferior. Não catalogado e possívelmente único.Vide lotes # 222 e 267 com esta 
mesma � ligrana..............................................................................................................................................................................................................................2.000
0238  *  (21) RE 1 - 280Rs - Reimpressão não autorizada feita por Paulo Ottwill. Transparência em dobra natural parcial, frágil papel de 50 micra de espessura, 
dobra natural horizontal 12mm, resultado de porosidade e aberturas parciais, no exam contra-luz. Comparando detalhes, principalmente das margens, é o 
mesmo exemplar ilustrada na pg. 113, onde descreve tal reimpressão, do livro "Falsi� cações na Filatelia Brasileira" de Marcelo Gládio da Costa Studart, de 
onde o atual vendedor adquiriu este exemplar há cerca de 20 anos - 3.000 UF.............................................................................................................................2.300
0239  ◉ 22 - 430Rs - Carimbo mudo - 300 UF...........................................................................................................................................................................................................200
0240  ◉  22 - 430Rs - Carimbo mudo - 300 UF..........................................................................................................................................................................................................210
0241  ◉  22 - 430Rs - Carimbo de pontos. Oxidação do algarismo - 300 UF..........................................................................................................................................................240
0242  (*) 22 - 430Rs - Margens conforme imagem. Começo de oxidação - 500 UF............................................................................................................................................380
0243  (*) 22 - 430Rs - 500 UF.......................................................................................................................................................................................................................................400
0244  ◉  22 - 430Rs - Bonito par vertical com carimbo parcial mudo + circular - 2.650 UF...........................................................................................................2.300
0245  ◉  22 - 430Rs - Grande fragmento com par vertical com carimbo do Correio Geral da Corte 25.10.62 - 100% + Genova também 100% - 2.650 UF ++....2.400
0246  ◉  22B - 430Rs - Picote 13,25 - Oxidação da cor - 830 UF.............................................................................................................................................................................700
0247  (*) 22B - 430Rs - Picote 13,25 - Faltam 2 picotes na parte superior e 2 minimos pingos de tinta (não é carimbo) 1.900 UF.............................................................900
0248  (*) 22B - 430Rs - Picote 13,25 - 1.900 UF.....................................................................................................................................................................................................1.400
0249  (*) 22B - 430Rs - Picote 13,25 - Duplo vinco vertical - 1.900 UF.................................................................................................................................................................950
0250  ◉  Conjunto montado em folha de album, contendo: 10 Réis (as 3 nuances) 30 Réis (3 selos) 280 Réis (3 selos) e 430 Réis (2 selos) Todos usados e perfeitos - 1.900 
UF = cerca de R$ 8.000. Aqui pedimos menos de 9 !!% de catálogo........................................................................................................................................................................650

D. PEDRO BARBA PRETA - PICOTADOS
0251 (*) 23/29 - Série completa sem carimbo e sem goma - 1.060 UF...................................................................................................................................................................540
0252  (*)/*  23/29 - Série completa sem carimbo, parte com e parte sem goma -1.060 UF..................................................................................................................................580
0253  (*)  23/29 - Série completa nova sem goma - 1.060 UF..................................................................................................................................................................................600
0254  (*)  23/29 - Série completa. Valores de 80 e 100Rs regomados. Valor de 20Rs com pontos de ferrugem, mas em compensação tem decalque - 1.060 UF...........600
0255  */(*)  23/29 - Série completa sem carimbo, com e sem goma. Ultimo valor, com a cor oxidada - 1.060 UF............................................................................................650
0256  ◉  23 - 10Rs - Vistoso deslocamento do picote vertical, cortando o 10 esquerdo + mancha de tinta da cor do selo, na parte inferior..............................................100
0257  ◉  23 - 10Rs - Bloco de 5 em forma irregular. Selo da posição 5 com picote inferior irregular. Quadra é cotada em 200 UF.............................................................180
0258  ◉  23 - 10Rs - 5 múltiplos: Par vertical + par horizontal + trinca horizontal + tira de 5 horizontal (selo do meio com rasgo superior - reforço)...........................225
0259  ◉  23 - 10Rs - Bloco de 8 horizontal com carimbo mudo em azul. 2 dobras vertical na peça e reforço para não abrir........................................................................400
0260  (*)  23C - 10Rs Papel azulado. Picote irregular no lado direito - 1.000 UF.................................................................................................................................................380
0261  *  23C - 10Rs - Papel azulado. Goma original. Picote parcialmente irregular - 1.000 UF..........................................................................................................................600
0262 (*)  23C - 10Rs - Papel azulado - 1.000 UF.......................................................................................................................................................................................................650
0263  ◉  23C - 10Rs - Papel azulado - 1.000 UF.........................................................................................................................................................................................................600
0264  ◉  23C - 10Rs - Papel azulado. Carimbo mudo - 1.000 UF.............................................................................................................................................................................600
0265  (*)  23C - 10Rs - Azulado pela goma - 1.000 UF.............................................................................................................................................................................................700
0266  (*)  23C - 10Rs - Papel azulado. Novo sem goma - 1.000 UF........................................................................................................................................................................650
0267  ◉ 23FS - 10Rs - Par horizontal, � cando o selo da direita com FILIGRANA DE SUTURA vertical no lado esquerdo na junção deles. Pouco comum aparecer 
em par.Vide lotes # 222 e 237 com esta mesma � ligrana.........................................................................................................................................................................................400
0268  (*) 23G - 10Rs - Papel grosso 120/130 micras ! Aminci na margem direita + vinco nas 2 extremidades inferiores - Raro selo - 4.000 UF !...................................900
0269  ◉  23G - 10Rs - Papel grosso (120 micras) Carimbo mudo - 2.000 UF.....................................................................................................................................................1.350
0270  * 23G - 10Rs em papel grosso (115 micras) Novo com goma original, sem ferrugem e com charneira. Raro selo. Foto certi� cado de expertização Peter 
Meyer - 4.000 UF(acima de R$ 15.000)...........................................................................................................................................................................................2.700
0271  * 23G - 10Rs - Papel grosso - 130/140 Micras. Novo, com goma original. Talvez a goma ajude nesta espessura - 4.000 UF...........................................................2.500
0272  ◉  24 - 20Rs - 2 Trincas horizontal: À pena e com carimbo mudo (1 selo com aminci) 270 UF..............................................................................................................180
0273  (*) 24 - 20Rs - Cartela com 27 selos. Um ou outro pode apresentar minimo defeito. Alguns podem ser Castanho Carminado, mas todos cotados pelo + barato. 
Incluso 3 decalques também cotados como selo tipo - 1.080 UF ++......................................................................................................................................................................350
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D. PEDRO BARBA PRETA - PICOTADOS (Continuação)
0274  (*)  24, 24a e 24b - 20Rs - As 3 cores existentes - 340 UF..............................................................................................................................................................................240
0275  * 24a - 20Rs Castanho Carminado - Par horizontal com goma original e pontos de ferrugem - 360 UF...............................................................................................270
0276  ◉  24b - 20Rs Violeta Ardósia - Par horizontal  anulado à pena - 300 UF...................................................................................................................................................180
0277  ◉  24b - 20Rs Violeta Ardósia - Par horizontal com reforço e obliterado à pena + carimbo mudo - 300 UF.........................................................................................180
0278  (*)  24C - 20Rs Papel Azulado - Canto superior direito arredondado - 320 UF.........................................................................................................................................200
0279  (*)  24C - 20Rs Papel azulado - 320 UF............................................................................................................................................................................................................230
0280  *  24C - 20Rs Papel Azulado - 320 UF +. .........................................................................................................................................................................................................250
0281  *  24C - 20Rs Papel Azulado - 320 UF +..........................................................................................................................................................................................................250
0282  (*) 24G - 20Rs em papel grosso (média de 130 micras !) Vinco hoizontal. Escurecido. Indicação "NC" (não conhecido) no catalogo RHM. No usado, ele cota 
2.000 UF. A média para os novos é o dobro, ou seja, 4.000UF se fosse perfeito.................................................................................................................................................1.000
0283  ◉  (24G + 24DE) - 20Rs Papel grosso (110/115 micras) + decalque ! Inédito para nós nesta con� guração - 2.000 UF para o papel grosso sem decalque......1.250
0284  (*)  25 - 50Rs - Cartela com 20 selos. Um ou outro pode apresentar minimo defeito. Pelo menos 1 é papel tintado - 1.580 UF (Acima de R$ 6.000)..................600
0285  (*)  25 - 50Rs - Marcante pliê horizontal atravessando o selo. Leve mancha e alguns picotes irregulares..............................................................................................200
0286  *  25Cf - 50Rs - Papel azulado total. Goma original - 400 UF.......................................................................................................................................................................300
0287  *  25Cf - 50Rs Papel Azulado. Novo com goma, original ? - 400 UF.............................................................................................................................................................300
0288  *  25CP - 50Rs - Papel azulado parcial - 1.000 UF..........................................................................................................................................................................................800
0289  (*)  25DIII - 50Rs Chapa Quebrada. Papel levemente tintado (nuance) Picote irregular no lado direito - 4.000 UF(cerca de R$ 16.000).......................2.200
0290  (*)  26 - 80Rs - Decalque extremamente legível e deslocado para cima e para o lado. Luxo ! Fora dos padrões normais de decalque..............................................180
0291  ◉ 26 - 80Rs - Rara tira de 4 horizontal, sobre fragmento. Selo da posição 4 com claro no canto inferior direito, não visivel 
pela frente - 4.600 UF ! para quadra............................................................................................................................................3.200
0292  (*)  26C - 80Rs Papel Azulado - Escurecido - 500 UF.....................................................................................................................................................................................200
0293  (*)  26C - 80Rs Papel azulado - 500 UF............................................................................................................................................................................................................350
0294   *  26C - 80Rs Papel Azulado. Novo com goma, original ? - 500 UF.............................................................................................................................................................350
0295  ◉  27 - 100Rs - Conjunto com 12 pares horizontal. Um ou outro pode apresentar minimo senão. Diversidade de tipos. 216 UF pelos + baratos..........................150
0296  ◉  27 - 100Rs - Tipo 1a - Vistosa tira de 5 horizontal. Selo da posição 1 com rasgo fechado e selo da posição 4 com aminci - 3.800 UF ! para quadra.............1.600
0297  ◉ 27a - 100Rs - Tipo 1 - Rara quadra. Infelizmente todos os selos tem senão, + marcante nos 2 selos da direita. É a + cara quadra do seguimento dos picotados. 
Uma perfeita marca 16.000 UF !! (acima de R$ 63.000 !!) Aqui pedimos 1,1% deste valor...................................................................................................................................700
0298  ◉ 27A - 100Rs - 5 trincas (1 vertical e 4 horizontal) 3 obliteradas à pena e 2 com carimbo. Em 2 trincas 1 selo tem senão e só cotado como par. Então cotamos 3 
trincas e 2 pares - 471 UF.............................................................................................................................................................................................................................................320
0299  ◉ 27A - 100Rs - Escasso bloco de 6 horizontal. Todos os selos inferiores com senão no picote. Quadra e meia, perfeita, marcaria 1.200 UF.................................360
0300  (*)  27A - 100Rs Tipo 2. Par horizontal. Selo esquerdo com minima raspagem frontal (420 UF)..........................................................................................................200
0301  ◉  27 - 100Rs - Tipo 2 - Trinca horizontal com carimbo mudo em azul - 145 UF.....................................................................................................................................120
0302  ◉  27 - 100Rs - Tipo 2 - Trinca horizontal com carimbo mudo - 145 UF....................................................................................................................................................100
0303  ◉  27Aa - 100Rs - Tipo 1b - Par horizontal com carimbo mudo - 160 UF...................................................................................................................................................100
0304  ◉  27AaC - 100Rs - Papel azulado - 350 UF.......................................................................................................................................................................................................260
0305  ◉  27AaC - 100Rs - Papel azulado - 350 UF.......................................................................................................................................................................................................260
0306  ◉  27AaC - 100Rs - Papel azulado - 350 UF.......................................................................................................................................................................................................260
0307  * 27AaC - 100Rs - Papel azulado. Goma original - 1.600 UF ++...............................................................................................................................................................1.200
0308  * 27AaC - 100Rs - Papel azulado. Goma original, mas ferrugem na parte superior - 1.600 UF.............................................................................................................1.100
0309  (*)  27AaC - 100Rs Papel azulado. Irregular nas laterais vertical (vide imagem) 1.600 UF......................................................................................................................800
0310  ◉ 27AC - 100Rs - Tipo 2 - Papel azulado. Vinco horizontal atravessando o selo, só visível pela parte traseira (11.500 UF - cerca de  R$ 44.000)...............2.200
0311  ◉  27AC - 100Rs - Tipo 2 - Papel azulado. Carimbo circular. Variedade: Interrupção da linha esquerda em 2 lugares. Curi-
oso - 11.500 UF +(cerca de R$ 44.000)........................................................................................................................................4.500
0312  ◉ 27AC - 100Rs - Tipo 2 - Papel azulado. Carimbo mudo + com cercadura - 11.500 UF (cerca de R$ 44.000)...................4.500
0313  *  27AC - 100Rs - Tipo 2 - Papel Azulado + falha no � orão abaixo E de Reis. Novo com possível goma original. Selo "irmão" 
do lote # 311 da nossa 59ª Venda, até em função do mesmo tipo de deslocamento - 12.000 UF (Cerca de R$ 46.000)Bastante 
escasso de aparecer......................................................................................................................................................................5.400
0314  ◉ 27AG - 100Rs - Tipo 2 - Papel grosso - 110/115 micras - 1.500 UF...........................................................................................................................................................800
0315  ◉ 27B - 100Rs - Tipo 1a - Papel tintado - Par horizontal...............................................................................................................................................................................150
0316  ◉ 28G - 200Rs - Papel grosso (110/120 micras) - Escurecido - 1.500 Euros................................................................................................................................................540
0317  ◉  Lote com 52 selos + 2 pares, assim dividido pelos facias: 10Rs x 4, 20Rs (5 normais, 3 com decalque e 5 na cor 24b) 50Rs (5 normais + 1 par + 1 papel tintado) 
80Rs (5 normais + 1 decalque + 1 papel azulado com senão e não cotado) 100Rs (13, de 2 tipos diferentes + 1 par) 200Rs (5) e 500Rs (4) Grande maioria perfeitos e 
os 4 decalques calculados como selo normal. Montados em folha de album GBF - 850 UF se todos fossem perfeitos.................................................................................450

SIMBOLOGIA UTILIZADA
◉ - Usado / Obliterado / Carimbado

(*) - Novo sem goma
* - Novo com goma e/ou pontos de ferrugem ou marca de � arneira ou goma alterada em geral

** - Novo com goma plena, sem marca de � arneira e sem pontos de ferrugem
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Caso você seja um colecionador por país, consulte também o setor dos temáticos. O mesmo ocorre 
se você for um colecionador temático - consulte o setor de países, pois as vezes o selo temático 

pode e� ar classi� cado por país. 

D. PEDRO BARBA PRETA - PERCÊ
0318  (*)/*  30/36 - Série completa - 1.350 UF...........................................................................................................................................................................................................760
0319  */(*) 30/36 - Série completa sem carimbo, parte com goma original ! - 1.350 UF......................................................................................................................................800
0320  ◉ 30 - 10Rs - Tira de 4 horizontal com carimbo mudo em azul. Reforço central. Último selo com aminci - 2.200 UF para quadra.............................................1.250
0321  ◉ 31 - 20Rs - 2 pares, um na vertical e outro na horizontal, ambos anulado à pena (360 UF).................................................................................................................270
0322  * 32B - 50Rs em papel tintado. Goma original - 350 UF+............................................................................................................................................................................280
0323  ◉ 32D1 - 50Rs - Chapa Quebrada atravessando o 50 esquerdo - 4.000 UF..............................................................................................................................................1.800
0324  ◉ 32D ? - 50Rs - 2 locais com a chapa quebrada: Atravessando o 50 esquerdo + margem inferior esquerda. No catálogo RHM só consta a inferior com cotação 
de 4.000 UF (cerca de R$ 15.000)............................................................................................................................................................................................................................1.800
0325  ◉  34ADII - 100Rs - Chapa Quebrada na posição 12 - 4.000 UF ................................................................................................................................................................1.800
0326  ◉  34ADII - 100Rs - Chapa Quebrada na posição 12 - 4.000 UF ................................................................................................................................................................1.800
0327  ◉ 34ADIII - 100Rs - Chapa quebrada na posição 18 - Vinco no canto superior direito - 4.000 UF ......................................................................................................900

0328  * 34ADIII - 100Rs Chapa trincada - Posição 18 da Chapa enferrujada. Foto certificado de expertização Peter Meyer - 
10.000 UF (Cerca de R$ 40.000)..................................................................................................................................................5.500
0329  (*) 34AE - 100Rs Chapa enferrujada - 2 selos em diferentes posições. Ambos novos sem goma. Antiga cotação de 500 UF............................................................300
0330  ◉  (34AR) + 34AE - 100Rs - Trinca horizontal  com carimbo mudo e reincisão na palavra Cem Reis (bem + visivel no último selo) + Chapa enferrujada no mes-
mo selo !! No picotado, a cotação é de 45x a + !! Provavel única nesta con� guração.......................................................................................................................................1.800
0331  * 35 - 200Rs - Linha vertical + 2 pontos na lateral esquerda........................................................................................................................................................................100
0332  ◉  35 - 200Rs - 3 selos sobre fragmento vertical. Se fosse um terno, marcaria 960 UF...............................................................................................................................180
0333  ◉  35 - 200Rs - Fantástica tira de 6 !! horizontal com carimbo DP e legenda completa em Espanhol na parte superior nos 2 
últimos selos. Tiras de 6 não foram reportadas no catalogo enciclopédico, portanto pode ser única ou uma das poucos conheci-
das. Uma quadra é cotada em 8.700 UF mas aqui temos uma tira de 6, que é bem + rara, além de ter o detalhe da legenda....10.000
0334  ◉  36 - 500Rs - Par horizontal com reforço e carimbo mudo bem forte - 350 UF.......................................................................................................................................180
0335  ◉  Lote com 36 selos montados em folha de album GBF, assim dividido pelos faciais: 10Rs x 4, 20Rs x 5, 50Rs x 6, 80Rs x 2, 100Rs x 9 (2 tipos diferentes) 200Rs 
x 6 e 500Rs x 3. Grande maioria perfeitos - 954 UF se fossem todos perfeitos....................................................................................................................................................500

D. PEDRO BARBA BRANCA 
0336 (*) 37/46 - Série completa, parte com goma original - 1.890 UF................................................................................................................................................................1.000
0337 (*) 37/46 - Série completa, parte com goma original - 1.890 UF................................................................................................................................................................1.200
0338 (*) 37/46 - Série completa, parte com goma original - 1.890 UF................................................................................................................................................................1.000
0339  *  37/46 - Série completa, boa parte com goma original. Cores "vivas" - 1.890 UF...................................................................................................................................1.050
0340  (*)  37 - 10Rs - Cartela com 35 selos. Alguns gomados. Um ou outro pode apresentar minimo senão - 1.050 UF...............................................................................360
0341  ◉/(*) ? 38 - 20Rs - Trinca horizontal. Nova sem goma ou lavada ? 160/135 UF.........................................................................................................................................100
0342  (*)  38 - 20Rs - Cartela com 28 selos. Um ou outro pode apresentar minimo senão - 980 UF pela cor + barata...................................................................................360
0343  * 38 - 20Rs - Tira de 7 horizontal com goma original e vestigio de legenda superior em 3 selos. Desprezível vinco vertical no 6º selo........................................1.000
0344  (*)  39 - 50Rs - Cartela com 25 selos. Um ou outro pode apresentar minimo senão - 1.375 UF...............................................................................................................450
0345  (*) 39 - 50Rs - Quadra - Pequeno reforço. Selo da posição 4 com minimo claro - 600 UF.......................................................................................................................600
0346  ◉  40 - 80Rs - Par horizontal com carimbo mudo. Selo da direita com corte inferior (450 UF)..............................................................................................................180
0347  ◉  40 - 80Rs - Escasso par horizontal com carimbo circular. Pequeno reforço - 450 UF............................................................................................................................230
0348  ◉ 41 - 100Rs - Trinca horizontal com carimbo mudo - 125 UF....................................................................................................................................................................100
0349  ◉ 41 - 100Rs - Perfin Z.B. & Cº - Furo de broca (fechado) na margem superior........................................................................................................................................100
0350  (*)  41 - 100Rs - Cartela com 25 selos. Um ou outro pode apresentar minimo senão - 1.750 UF.............................................................................................................540
0351  ◉  (41B) - 100Rs - Em papel tintado que não é catalogado neste selo...........................................................................................................................................................180
0352  ◉  42 - 200Rs - Par horizontal - 180 UF.............................................................................................................................................................................................................150
0353  (*)  45 - 700Rs - 420 UF......................................................................................................................................................................................................................................270
0354  ◉  46 - 1.000Rs - Par horizontal com carimbo mudo - 270 UF......................................................................................................................................................................220
0355  ◉  46 - 1.000Rs - Par horizontal com carimbo circular - 270 UF..................................................................................................................................................................220

328 333
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D. PEDRO - AURIVERDE
0356  *  47 - Bela centragem, goma original e bem limpo, sem ferrugem - 250 UF +.........................................................................................................................................200
0357  ◉ 47 - Par horizontal com carimbo mudo - 610 UF.........................................................................................................................................................................................400
0358  *  47B - Papel fino. Gomado. Original ? - Bem limpo - 200 UF....................................................................................................................................................................140
0359  (*)  47B - Papel � no. Emitido sem goma - Vistosa quadra - 1.500 UF..........................................................................................................................................................1.200
0360  (*)  47B - 300Rs Não emitido - Quadra sem goma (como saiu) Selo superior esquerdo com aminci e não cotado. Valor de 1 par + 1 selo isolado : 700 UF..........550

CASA DA MOEDA
0361  */(*) 48/50 - Série completa, sem carimbo: 50Rs (goma original e pontos de ferrugem) 100Rs (regomado) e 200Rs (goma parcial) - 2.925 UF............................1.600
0362  *  48 - 50Rs - 375 UF...........................................................................................................................................................................................................................................240
0363  (*) 48 - 50Rs - Par horizontal com abertura entre os selos. Selo da esquerda com pequena mancha frontal e pequenino claro - 1.250 UF.....................................540
0364  (*)  49 - 100Rs Cabeça Pequena. Habitual picotagem - 1.300 UF.................................................................................................................................................................450
0365  (*)  49 - 100Rs - 1.300 UF...................................................................................................................................................................................................................................670
0366  * 49 - 100Rs Cabeça Pequena - Goma original e alguns dentes falhos - 1.300 UF.....................................................................................................................................800
0367  *  49 - 100Rs - 1.300 UF.......................................................................................................................................................................................................................................700
0368 (*) 49 - 100Rs - Par horizontal, com reforço na parte superior - 6.000 UF !.........................................................................................................................2.500
0369  ◉  49 - 100Rs - Par horizontal com carimbo mudo - 450 UF........................................................................................................................................................................350
0370  ◉  49 - 100Rs - Conjunto montado em folha de exposição, formado por 12 selos isolados e 3 pares (1 vertical e 2 horizontal) com carimbos diversos, entre circu-
lares e mudos. Ex Coleção Gotti Alvarenga - 2.790 UF (cerca de R$ 11.000)...................................................................................................................................................1.200
0371  *  50 - 200Rs - Aminci de charneira na margem inferior - 1.250 UF.............................................................................................................................................................450
0372  (*)  50 - 200Rs Cabeça Pequena - Novo sem goma - 1.250 UF....................................................................................................................................................................875
0373  *  50 - 200Rs Cabeça Pequena - Goma original e quebradiça (como habitual) 2 pequenas falhas nela - 1.250 UF..............................................................................800
0374  (*) 50 - 200Rs - Picotes conforme imagem e pequenino claro na margem superior (1.250 UF).............................................................................................................540
0375  ◉  51/52 - 10Rs - Conjunto montado em folha de exposição, contendo 7 selos isolados + 2 pares (1 vertical e outro horizontal) do selo # 51+ 4 selos isolados e 1 
par horizontal do selo # 52 com carimbos diversos, entre circulares e mudos. Ex Coleção Gotti Alvarenga - 767 UF..................................................................................330
0376  **/* 51 - 10Rs - Bloco de 9 (3x3) com goma original.....................................................................................................................................................................................750
0377  **/*/(*) 51a - 10Rs Verde Negro - Bloco de 35 vertical (5x7) canto superior direito da folha. Uma pena o bloco estar parcial-
mente aberto e alguns acabaram aderindo na cartolina que reforçava a peça. É o 2º maior múltiplo deste selo.....................3.300
0378  (*) 51/57 - Série completa tipo sem carimbo, maioria sem goma - 1.776 UF............................................................................................................................................1.150
0379  */(*)  51/57 + o raro 57a - Série completa - 4.276 UF.................................................................................................................................................................2.800
0380  */(*) 53 (2 exemplares - 1 com goma e outro sem) e 56 (gomado, mas com pontos de ferrugem) 410 UF............................................................................................210
0381  ◉  54 - 10Rs - Conjunto montado em folha de exposição, contendo 16 selos isolados + 2 pares horizontal, com carimbos diversos, entre circulares e mudos. 
Ex Coleção Gotti Alvarenga - 192 UF.........................................................................................................................................................................................................................190
0382  ◉  56 - 200Rs - Conjunto montado em folha de exposição, contendo 14 selos isolados + 4 pares (2 horizontal e 2 vertical)com carimbos diversos, entre circulares 
(Caçapava, Valença, Itajahi etc) e mudos, inclusive � gurativos e de cor - Ex Coleção Gotti Alvarenga - 2.740 UF (cerca de R$ 10.500)................................................1.200
0383  ◉ 56 - 200Rs - Par horizontal com carimbo mudo 100% nos 2 selos, que tem pequeno claro (370 UF).................................................................................................120
0384  *  57 - 200Rs - Quadra com marca de charneira e reforço, boa centragem. Alguns pontos de ferrugem. Assinado Diena..................................................................510
0385  *  58 - 100Rs Fundo Unido - Goma original - Bela nuance - 800 UF +......................................................................................................................................................540
0386  (*) 58 - 100Rs - Bela cor e centragem. Picote no lado direito minimamente irregular - 800 UF................................................................................................................500
0387  * 60 - 100Rs Bustinho - Goma original e pontos de ferrugem na parte superior, que passa para a frente. Picotes conforme imagem - 500 UF...............................300
0388  (*) 60 - 100Rs Bustinho - Par horizontal, com reforço. Picotagem conforme imagem - 1.500 UF..........................................................................................................750
0389  */(*)  61/69 - Série completa - 2.155 UF.........................................................................................................................................................................................................1.300
0390  (*)/* 61/69 - Última série do Império. Os 3 primeiros (e baratos) valores sem goma. Os demais, com goma original e ela escurecida - 2.155 UF......................1.350
0391  (*) 61/69 - Série completa nova sem goma, com as cores habitualmente encontradas no mercado (os 2 selos de 100Rs e o 1.000Rs) - 2.155 UF...........................900
0392  * 61 - 20Rs - Bloco de 20 (5x4) margem superior de folha. Goma original e parte com pontos de ferrugem - Valor de 5 quadras: 2.200 UF........................2.000
0393  * 62 - 20Rs - Bloco de 16 (4x4) com goma original......................................................................................................................................................................................2.050
0394  * 63 - 50Rs - Bloco de 6 horizontal com goma original e escurecido. Reforço - 1.305 UF para quadra e meia......................................................................................850
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CASA DA MOEDA (Continuação)
0395  ◉  63 - 50Rs - Quadra - Selo superior esquerdo com senão - 450 UF...........................................................................................................................................................190
0396  *  64 - 100Rs - Goma original e pontos de ferrugem - Falta 1 picote no meio do lado direito - 450 UF....................................................................................................180
0397  * 64 - 100Rs com goma original, mas carimbo em roxo no verso, de antigo proprietário - 450 UF........................................................................................................300
0398  **/*  64 - 100Rs - Bloco de 6 vertical com goma original e parte ainda ** !..........................................................................3.550
0399  ◉ 64 - 100Rs - Quadra sobre fragmento. Data ainda do Império - Selo da posição 2 com falta de pedaço no canto superior direito - 450 UF...............................180
0400  (*) 64 - 100Rs - Par horizontal - 900 UF..........................................................................................................................................................................................................600
0401  *  64 - 100Rs - Par horizontal com goma original e pontos de ferrugem - 900 UF +..................................................................................................................................670
0402  * 64 - 100Rs - Quadra com goma original. Selo da posição 3 com mancha de ferrugem. Reforço - 2.850 UF....................................................................................1.350
0403  *  65 - 100Rs - Belo par horizontal, ficando o selo direito quase ** e o outro só com charneira - 400 UF +.........................................................................................280
0404  ◉  65 - 100Rs - Vistosa trinca horizontal sobre fragmento com duplo carimbo oval do Correio Urbano..............................................................................................100
0405  ◉  65 - 100Rs  -  Quadra usada,  sobre fragmento com data 1.Out.89  (ainda no Império) Selo inferior direito com corte parcial nos picotes. Segundo o catálogo   
RHM, datas ainda do Império, + 200%. Se aplicado esta regra na quadra, ela valeria 1.260 UF.........................................................................................................................270
0406  ◉  65 - 100Rs - 2 Quadras com carimbo circular do Rio de Janeiro. Pelo menos numa, a data ainda é do Império. Em ambas, 1 selo na quadra tem restrição. As 2 
tem algum reforço - 840 UF+......................................................................................................................................................................................................................................200
0407  *  65 - 100Rs - Quadra com goma original. Reforço. Os 2 selos da direita com pontos de ferrugem - 1.000 UF...................................................................................670
0408  ◉  65A - 100Rs - Sem Vergê - 2.500 UF. Foto certificado de expertização Peter Meyer ........................................................................................................................1.800
0409  ◉  65SD - 100Rs sem picote. Par vertical com carimbo tipo francês de Pindamonhangaba 26.Jun.90 - 660 UF para 2 selos isolados...............................................480
0410  ◉/(*)  65SD - 100Rs sem denteação - 8 selos sem picote: 1 par novo (sem goma) 1 selo gomado, 1 par usado e 3 selos isolados usados, sendo 1 deles com data de 
Setembro/1889 que é pouco comum, pois a grande maioria deles circularam pós República - 330 UF cada x 8 = 2.640 UF (cerca de R$ 10.000)..................................800 
0411  (*) 65SD - 100Rs sem denteação - Par vertical - 660 UF................................................................................................................................................................................360
0412  ◉ 65SD - 100Rs sem denteação - 2 selos usados com data da República (como habitual) - 660 UF.........................................................................................................250
0413  * 66 - 300Rs - Escasso par horizontal com resto de goma - 1.600 UF........................................................................................................................................................1.000
0414  ◉  66 - 300Rs - Trinca vertical - 1.900 UF......................................................................................................................................................................................................1.200
0415  (*) 66 - 300Rs - Rara quadra com reforço e um pouco descolorida. Acreditamos que não existam + de 10 quadras deste selo - 5.800 UF !.........................1.900
0416  (*) 67 - 500Rs - 280 UF........................................................................................................................................................................................................................................180
0417  ◉  67 - 500Rs - Conjunto montado em folha de exposição, contendo 12 selos isolados + 3 pares (2 horizontal e 1 vertical)com carimbos diversos, entre circulares 
(S.Manoel, Indayassú, Botucatu etc) e 2 mudos (pouco comum sobre este selo) e 1 misto - Ex Coleção Gotti Alvarenga - 600 UF (cerca de R$ 2.350)........................300
0418  *  68 - 700Rs - Quadra com goma original, leves pontos de ferrugem. Bem centrada e dupla charneira de reforço - 900 UF..............................................................780
0419  (*)  68 - 700Rs - Quadra sem goma. Reforço e um pouco descolorida - 900 UF.......................................................................................................................................500
0420  ◉  68 - 700Rs - Conjunto montado em folha de exposição, contendo 12 selos isolados + 2 pares vertical, todos com carimbos circulares. 1 selo com raro 
carimbo "Depois da Hora" - Ex Coleção Gotti Alvarenga - 5.320 UF (cerca de R$ 21.000).........................................................................................................2.200
0421  *  68 - 700Rs - Goma original quebradiça e salvo por 1 picote com ponto de ferrugem, ele estaria ** - 160 UF ++............................................................................120
0422  *  68 - 700Rs - Quadra com goma original e reforço com charneira - 900 UF...........................................................................................................................................800
0423  (*) 68 - 700Rs - Par vertical. Um pouco escurecido. Picotes conforme imagem - 400 UF.........................................................................................................................270
0424   *  69 - 1$000 - Goma original e alguma gordura dela. Bem picotado e em bela coloração para este selo - 550 UF.............................................................................400
0425  (*)  69 - 1.000Rs - Bela coloração - 550 UF......................................................................................................................................................................................................380
0426  ◉/(*)  69 - 1.000Rs - Conjunto montado em folha de exposição, contendo 3 PROVAS : 69Pcadt + 69Pcddt e 69PMpa em papel cartão) + 4 selos isolados (2 deles 
com carimbo do ano 1888 ! e 2 antes da Proclamação da República e que são escassos neste facial) Incluso 1 misto com 200Rs Cabeça Grande + 2 pares horizontal. 
Ex Coleção Gotti Alvarenga - 4.550 UF (cerca de R$ 18.000)..............................................................................................................................................................................1.900
0427  ◉  69 - 1.000Rs - Tira de 4 horizontal com reforço. Carimbo : Santos 26.Jan.91 - Ultimo selo com mancha e corte. Valor da trinca : 1.750 UF...............................780
0428  ◉  69 - 1.000Rs - Escassa quadra com carimbo circular do ano 1892. Reforço e um pouco descolorida - 2.850 UF............................................................................1.350
0429  ◉/(*)  Conjunto/Coleção contendo 120 selos, basicamente englobando todos entre nº 48 e nº 69, montados com protetores em folhas quadriculadas: 48 x 3, 49 
x 4, 50, 51/51a (4 novos e 4 usados) 52 (2 novos e 4 usados) 53 x7, 54 x 5, 56 x 9, 57 x 12, 58 x 2, 59 x 4, 60 x 2, 61 (2 novos e 2 usados) 62 x 4, 63 x 5 +  pares, 64 x 7 
+ 1 par, 65 (3 novos e 10 usados) 65SD (1 novos e 1 usado) 66 x4, 67 x 5 + 1 par, 68 (3 novos) e 69 x 2. Natural qualidade mista. Acompanham 5 PROVAS, todas das 
última série e não computadas - 5.340 UF (cerca de R$ 21.000) ..........................................................................................................................................................................1.800

PROVAS
Obs: Toda a numeração deste capítulo é pelo Catálogo Enciclopédico (ano 1999) e sua cotação é de 20 anos atrás !!

0430  (*)  28PC - 200Rs Barba Preta - Quadra - 2 selos inferiores com marca de dobra e não cotado - 600 UF.............................................................................................800
0431  (*) 38 (20Rs - gordura na parte central) e 41 (100Rs senão na parte superior) ambos em papel bem � no e na cor de� nitiva............................................................180
0432  (*)  43PC - 260Rs Barba Branca. Mancha azul + pequeno aminco acima do L de Brazil...........................................................................................................................180
0433  (*) 43 - 260Rs - Papel cartão e amplas margens..............................................................................................................................................................................................400
0434  (*)  61PMp - 20Rs Oliva Claro, Casa da Moeda - Prova de Matriz. Papel cartão. Marca de � xação traseira - 900 UF..........................................................................670

Não se esqueça: E� a VSO será realizada no Clube XV (Av. Washington Luiz, 565 -
 4ª andar - Boqueirão - Santos (SP) e será comemorativa aos 80 anos do Clube 

Filatélico e Numismático de Santos  e aos 100 anos da Sociedade Philatélica 
Pauli� a (SPP) e ocorrerá durante  a 24 ª  SANPEX
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447 - 4 cores diferentes
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457 - Coleção com acima de 4.300 UF de catálogo

456 - Coleção com quase 4.000 UF de catálogo
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PROVAS (Continuação)
0435  (*)  61 - 20Rs - 2 cores diferentes + 1 nuance - Total 3 provas - 360 UF..........................................................................................................................................................180
0436  (*)  63PM - 50Rs Casa da Moeda, cor ultramar cinza (nuance) - 900 UF.....................................................................................................................................................720
0437  (*)  63PMpa - 50Rs Casa da Moeda, cor ultramar cinza - 900 UF................................................................................................................................................................630
0438  (*)  63PMpa - 50Rs Casa da Moeda, cor ultramar cinza. Aminci só visível pela parte traseira - 900 UF.................................................................................................360
0439  (*) 66 - 300Rs - 4 cores diferentes - 480 UF......................................................................................................................................................................................................270
0440  (*) 67 - 500Rs - 3 cores diferentes + 1 nuance. Total 4 provas - 480 UF.......................................................................................................................................................330
0441  (*) 67PMpc - 500Rs Verde Cinza - Papel cartonado. Pequena raspagem traseira - 720 UF......................................................................................................................360
0442  (*) 67PMpb - 500Rs Sépia ? Papel Cartonado - 720 UF................................................................................................................................................................................600
0443  (*) 69PMp - 1$000Rs Ultramar Claro - Papel Cartonado - Pequena raspagem traseira - 900 UF..........................................................................................................500
0444  (*) 69Pcadt - 1.000Rs Casa da Moeda, quadra gomada (goma escurecida) na cor violeta (nuance) Pliê nos 2 selos da direita - 600UF...........................................420
0445  ** ?  69Pcddt - 1.000Rs Casa da Moeda - Magenta. Aparente goma original e ** !...................................................................................................................................220

ENSAIOS
0446  (*) COTTENS - Formato grande - 2 diferentes cores: Azul e Verde............................................................................................................................................................260
0447  (*) COTTENS - Formato grande - 4 diferentes cores: Marrom, Verde, Azul e Violeta. Pontos de ferrugem........................................................................................300
0448  (*) COTTENS - Formato grande - 4 em 3 diferentes cores: Azul x 2, Marrom e Vermelho. Excepcional qualidade. Origem Européia..........................................400
0449  (*) Casa da Moeda - 50Rs Castanho - Quadra canto inferior de folha. Papel liso.....................................................................................................................................600

ACUMULAÇÕES - SELOS
0450  ◉ 5 deslocamentos de picote + expressivos. Selos # 25, 27A x 2, 28 e 39. Vide imagem completa na web.............................................................................................120
0451  ◉  Cartela com 91 selos entre série Inclinados e Casa da Moeda - 60% são das séries D.Pedro. Qualidade mista................................................................................180
0452  -  FALSOS - Cartela com 22, sendo 4 Olhos de Boi, 13 Inclinados, 3 Olhos de Cabra e 2 Olhos de Gato. Tudo Falso, selo e carimbo................................................180
0453  (*)/*  Conjunto com 4 lotes remanescentes da nossa 67º VSO: Lote # 40 (Quadra Falsa do Olho de Boi 60Rs) + Lote # 307 (Bloco de 6 do selo # 52 com goma 
original) + Lote # 320 (Selos 61 e 62 com e sem goma) e Lote # 325 - selo # 63 com goma original. Preço original : R$ 300. Agora sendo oferecido em 1 lote só com 
desconto de 35%............................................................................................................................................................................................................................................................200
0454  (*)/*  Conjunto com 3 lotes remanescentes da nossa 67º VSO: Lote # 330 (Par vertical selo 65SD com goma original) + Lote # 634 (Selo Telegrafo # 6a com mini-
mo aminci) + Lote # 654 (2 quadras sem goma do selo Jornal 13 em diferentes nuances - uma com reforço) Preço original : R$ 330. Agora sendo oferecido em 1 lote só 
com desconto de 25%...................................................................................................................................................................................................................................................250
0455  ◉  Coleção/Estoque montado em pasta tipo catálogo, com 196 selos, quase todos usados/carimbados e assim dividido pelas emissões: Inclinados (8) Olho de 
Cabra (28) Olho de Gato (7) D.Pedro picotado (51) D.Pedro percê (13) Barba Branca (42) e Casa da Moeda (47) Além disto temos boa quantia de fragmentos e algu-
mas peças (começando nos inclinados !!) mas quase todas são FALSAS, bem como alguns carimbos (Inseto, data 15/11/89 etc) que estão no lote. Chamamos à atenção 
do comprador para este detalhe. Lote vendido como "visto" e o comprador está ciente destas condições.......................................................................................................800
0456  ◉ Coleção montada em folhas de album Tafisa, faltando apenas 6 selos, para estar completa nos selos tipo: Os 3 Olhos de Boi e os 3 últimos inclinados. Todos 
em protetores e comprovadamente perfeitos - 3.998 UF (cerca de R$ 15.000) ................................................................................................................................................2.200
0457  ◉ Coleção montada em folhas de album Tafisa, faltando apenas 6 selos, para estar completa nos selos tipo: Os 3 Olhos de Boi e os 3 últimos inclinados. Incluso 
alguns extras, como: 19a2, 24b, 32B e 34AB. O nº 50 tem certificado Bernd Juchert - 4.358 UF (cerca de R$ 16.000)..............................................................................2.400

0458  ◉ Acumulação montada em folhas de album Tafisa, com charneiras, contendo 349 selos, assim dividido pelas séries: In-
clinados (18 selos) Olhos de Cabra (41) Olhos de Gato (21) D.Pedro - 3 séries (120) Auriverde (5) Casa da Moeda (83) Jornais 
em geral (61 selos)Normal qualidade mista nesta quantidade - 15.100 UF (cerca de R$ 57.000)............................................4.000
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ACUMULAÇÕES - SELOS (Continuação)

0459  ◉ Acumulação montada em folhas quadriculadas e oriunda do exterior, contendo 243 selos (alguns novos no meio) desde 
os Inclinados até Casa da Moeda. Basicamente separados por emissões. Diversas séries completas, como Olho de Cabra, Gato, 
D.Pedro (Barba Preta, Percê e Branca) duplicados etc. Bem completa nos selos tipo, mas logicamente sem os Olhos de Boi e 
sem os ultimos 3 inclinados. Como sempre acontece nestas quantidades, qualidade mista. De catalogo temos cerca de 11.000 
UF (cerca de R$ 44.000) Como já citado, material oriundo do exterior e neste valor só foi computado o selo tipo, sem diferenças 
de cores, tipos, legendas etc.........................................................................................................................................................4.000

0460  ◉ Acumulação montada em folhas de classificador contendo 850 selos usados (um ou outro novo sem goma pelo meio) e 
assim dividido pelas emissões: Numerais (102 entre Inclinados e Olhos de Gato) D.Pedro (400, englobando as 3 séries) e Casa 
da Moeda (350) Incluso o Telégrafo # 11. Diversos pares, algumas quadras, Bloco de 8 horizontal do selo # 11 além de alguns 
fragmentos. Alguns poucos selos com pequenos defeitos, mas sempre anotados - 17.000 UF (cerca de R$ 65.000) Aqui pedimos 
apenas 8% de catálogo ou cerca de R$ 5 por selo...................................................................................................................... 4.500

0461  (*)/*  Coleção montada em folhas de album Tafisa, em protetores e contendo 60 diferentes selos tipo + alguns extras: 19a1, 
20a1, 24b, 24 Decalque, 26 Decalque, 27 (2 tipos) 34 (2 tipos) 35a Cinzento e 47B. Incluso 90Rs Inclinado com senão e onde não 
podemos garantir se o mesmo é realmente sem carimbo, de qualquer maneira ele sequer foi calculado. Apenas 3 selos com pe-
quenos senões não aparentes na frente. Total 17.421UF (cerca de R$ 70.000)Aqui pedimos apenas 14% de catalogo........... 9.500
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CARIMBOLOGIA EM GERAL (SEPARADO POR TIPO DE OBLITERAÇÃO)
Neste capítulo a sequencia dos carimbos é de acordo com a referencia utilizada pelo colecionador e pesquizador Henrique B. Ferreira e publicado no 
“Catálogo ilustrado dos carimbos sobre Olho de Boi”, editado por ele. O primeiro nº na descrição é relativo ao catalogo Paulo Ayres (quando existente), 

depois sobre qual selo, a cotação (como referência) do carimbo pelo atual catalogo RHM. É preciso observar a qualidade do selo.

0462  ◉ Barra Mansa (RJ) Paulo Ayres 1230 + carimbo azul parcial "C.Est. de N" - Carta estrangeira de Navio - Ref B 11 - 30Rs - 
Selo com 2 imperceptíveis imperfeições......................................................................................................................................4.800
0463  ◉   Caza Branca(SP)   PA 1271 - Ref. C23 - 30Rs com linha inferior, mas aminci central. Batido na vertical.........................................................................2.600
0464  ◉  Correio de Campos (RJ) Paulo Ayres 1256 - Ref C10 - 60Rs - Bela cor. 2 pequenas imperfeições na parte superior......................................................................800
0465  ◉  Correio de Campos (RJ) Paulo Ayres 1256 - Ref C10 - 30Rs - Margens confirme imagem. Minima anotação à caneta na parte de trás.................................1.500

0466  ◉ Cutia (SP) Paulo Ayres 1287 - Ref. C37 - 60Rs - Dos 2 conhecidos este é o + bonito, pois no outro a palavra está em 2 
partes. Retratado no livro de Henrique B. Ferreira. Cor marrom avermelhado. Pequeno adelgaçamento traseiro na parte inferi-
or, na margem............................................................................................................................................................................14.000
0467  ◉   Vª Franca (SP)  PA 1526 - Ref F 5 - Batido levemente 2x - 60Rs com margens conforme imagem e aminci na parte superior....................................2.600
0468  ◉ Goyaz (Correio Geral de) em preto - Paulo Ayres 1613 - Ref. G1 - 60Rs. Minimo adelgaçamento frontal no contorno do 
quadro superior...........................................................................................................................................................................8.100
0469  ◉ Maranhão (Correio do) PA 1615 - Ref M11 - 60Rs - Perfeito, chapa gasta, mas 2 linhas laterais (esquerda/superior) - 1.400 UF..............................................1.400
0470  ◉  Maranhão (Correio do) PA 1615 - Ref M11 - 60Rs - 2 selos que originalmente formavam um par horizontal com data 21.3.1844 - basicamente 100%. O 
selo direito tem pliê, mas ao mesmo tempo tem aminci na parte inferior......................................................................................................................................2.200
0471  ◉ Maricá (RJ) Paulo Ayres 1356 - Ref. M16 - 60Rs - Batido de forma horizontal e um dos + completos sobre um selo isolado 
e nesta cor....................................................................................................................................................................................8.000
0472  ◉ Nova Friburgo (RJ) Paulo Ayres 1365 - Ref. N1 - 90Rs - Papel espesso branco com relevo no verso. Carimbo quase 100% 
batido diagonalmente. Bela cor, mas adelgaçamento traseiro - 4.400 UF +..............................................................................3.000
0473  ◉ Oliveira (Vª) (MG) Paulo Ayres 1376 - Ref. O4 - 60Rs - É o + nitido carimbo aplicado sobre um selo isolado.........13.000
0474  ◉  Ouro Preto (MG) Paulo Ayres 1617 - Ref. O5 - 30Rs - Linha inferior. Nitida impressão. Vinco na margem no canto superior direito.......................2.500
0475  ◉  Ouro Preto (MG) Paulo Ayres 1617 - Ref. O5 - 90Rs - Nitida impressão. Perfeito - 6.500 UF......................................6.500
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Lembramos que utilizamos a cotação em UF (Unidades Filatélicas) baseado no 
catálogo do Ano de 2016 e a cotação em Reais pelo catálogo de 2013 !

CARIMBOLOGIA EM GERAL (SEPARADO POR TIPO DE OBLITERAÇÃO) (Continuação)
0476  ◉  Pernambuco (Escudo) - PA 1548 - Ref P12 - 60Rs - Aminci de charneira na parte superior. Pequeno foto certi� cado de expertização Bernd Juchert...........700
0477  ◉  Pernambuco (Escudo) - PA 1548 - Ref P12 - 90Rs - Selo cortado em X e colado sobre fragmento para encobrir o defeito. R$ 10.000 para perfeito................600
0478  ◉ Pernambuco (Escudo) PA 1548 - Ref P12 - 30Rs perfeito. Tom bem acinzentado e 2 manchas de ferrugem - 2.000 UF.............................................................1.800

0479  ◉ Pitanguy (V. de) (MG) - Paulo Ayres 1164 ? - Ref P17 - 60Rs - Perfeito.........................................................................5.100
0480  ◉  São João Del Rei - PA 1170 - Ref. S13 - 60Rs perfeito e batido de forma diagonal - 1.700 UF..........................................................................................................1.500
0481  ◉ Sorocaba (SP) - Paulo Ayres 1505 - Ref. S38a - 30Rs com relevo no verso (1A) Perfeito, com linha superior..............3.000
0482  ◉ Sorocaba (SP) - Paulo Ayres 1505 - Ref. S38a - 30Rs. Belas margens, batido verticalmente. Uma pena ter adelgaçamento 
do papel na parte traseira, no meio do selo................................................................................................................................3.000
0483  ◉ Sorocaba (SP) - Paulo Ayres 1505 - Ref. S38 - 60Rs - Margens conforme imagem. Sem moldura, mas é em função do des-
gaste. Carimbo na cor vermelha. 2 Pequenos adelgaçamentos traseiros não interferem no selo.............................................4.400
0484  ◉  Sorocaba (SP) Paulo Ayres 1505 - Ref. S38b  + carimbo parcial em azul na margem superior. 60Rs perfeito com linha superior...............................1.400
0485  ◉  Sorocaba (SP) Paulo Ayres 1505 - Ref. S38a (preto) 60Rs perfeito. Peça retratada no livro citado no título deste capitulo..........................................1.400
0486  ◉  V. Diamantina - PA 1524 - Ref D2 - 60Rs. Margens super rentes + vinco transversal - 1.400 UF.......................................................................................................700
0487  ◉ Rezende - Não consta no Paulo Ayres - Ref R1 - 90Rs basicamente sem margens e 2 raspagens na parte traseira. Sem 
cotação no catalogo RHM para este carimbo neste facial..........................................................................................................4.500
0488  ◉ Ytu (SP) PA 1542 - Ref Y1a - 60Rs - Claro superior e margem esquerda bem rente.........................................................................................................2.100

CONFORME NUMERAÇÃO PAULOS AYRES
Obs : A 1ª referencia após o nº do lote, é seu nº de acordo com o catalogo Paulo Ayres (PA) Os carimbos são na maioria parciais, salvo os descritos em con-

trário. Alguns montados em suportes. Eventualmente algum selo pode ter algum senão, mas aqui o que importa é o “carimbo”. A questão da qualidade 
vale para todos os lotes relativos ao seguimento da Carimbologia (Lotes 0489 a 0520)

0489  ◉ 593, 1159, 1160, 1193, 1258, 1284, 1365, 1462, 1512, 1554 e 1612 - 11 carimbos diferentes sempre aplicado sobre selo # 14 (60Rs Olho de cabra)..................140
0490  ◉ 1226 (Bahia) e 1384 (Paranaguá) ambos em par vertical + trinca vertical com carimbo mudo em azul de baras contínuas. Todos sobre selo # 14 (60Rs Cabra) 
+ PA 1431 (Rio Bonito) sobre tira de 4 vertical do selo # 13 (30Rs Cabra)............................................................................................................................................................180
0491  ◉ 684 + circular sobre par horizontal selo # 29(500Rs Barba preta picotado) com reforço......................................................................................................................135
0492  ◉ 730 (Estrela) 2 selos nº 58 (100Rs fundo cruzado) montados em suportes. Selos usados cotam 300 UF...........................................................................................200
0493  ◉ 1139 (Correio Geral de Cuiabá) Selo nº 6C (60Rs inclinado) sobre fragmento, com 4 grandes margens e 80% do carimbo com datador do dia, mês e ano 
manuscrito: 3.9.1855 - Selo tipo é cotado em 360 UF...............................................................................................................................................................................................260
0494  ◉ 1226 (Bahia) Selo nº 22 (430Rs Olho de Gato) Selo tipo cota 300 UF.....................................................................................................................................................220
0495  ◉ 1226 (Correio da Bahia) Série completa Olho de Gato com este carimbo. Todos montados em suportes. Pouco usual aparecer a série completa....................450
0496  ◉ 1252 (Campo Bello de Cantagalo) 2 pares (vertical/horizontal) do selo nº 32 (50Rs percê)................................................................................................................150
0497  ◉ 1369 (Nictherohi) Tira de 9 vertical do selo # 14 (60Rs Cabra) sobre fragmento com o carimbo batido 6x. Vistoso item..........................................................1.000
0498  ◉ 1371 (Nictheroy) Bloco de 6 vertical selo # 14, ficando o par superior com corte dentro do quadro. Carimbo 100%.....................................................................135
0499  ◉ 1393 (Penedo) Quadra selo nº 13 (30Rs Cabra) com 100% do carimbo. Corte conforme imagem....................................................................................................200
0500  ◉ 1505 (Sorocaba) Vistoso bloco de 12 selos vertical do selo # 11 (10Rs Cabra) com o carimbo batido em vermelho à cada par, ou seja, o carimbo está batido 
6x na peça que está perfeita......................................................................................................................................................................................................................................1.500
0501  ◉ 1505 (Sorocaba) Bloco de 6 vertical do selo #4 (10Rs Inclinado) sobre fragmento. O carimbo está batido na vertical à cada trinca. Selos das posições 5 e 6 com 
senões, não afetando em nada a beleza da peça........................................................................................................................................................................................................800
0502  ◉ 1505 (Sorocaba) Bloco de 6 horizontal do selo #4 (10Rs Inclinado) com o carimbo batido à cada trinca. Margens conforme imagem...................................1.200
0503  ◉ 1604 (Correio Geral das Alagoas) e 1633 (Correio de Santos) Selo 60Rs Inclinado. Ambos com minima restrição não visivel pela frente.................................100
0504  ◉ 1621(Provincia de S.Pedro - RS) Selo nº 12 (20Rs Olho de Cabra que usado cota 270 UF).................................................................................................................220
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487 479
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505 - 3 Selos 509 - 9 Carimbos no total

524

518

511 - 10 Carimbos no total510 - 8 Carimbos no total

513 - 12 Carimbos no total 514 - 11 Carimbos no total

515 - 40 Carimbos, todos de cor 516 - 24 Carimbos, todos de cor

520

526
528 523

529

530 531 533
534 532

542541540539538 - Papel Grosso

536

525 - 3 diferentes posições

519

522 - LUXO !

527 - 2 legendas à esquerda e 2 à direita

517 - 33 Carimbos, todos com 2 cores

512 - 10 Carimbos no total

506
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CARIMBOS CIRCULARES
0505  ◉ MACUCO - 3 diferentes selos Casa da Moeda: nº 50 (200 Rs Cabeça Pequena) 58 (falha no picote esquerdo) e 60 (em azul).....................................................120
0506  ◉ MANUSCRITOS - 5 itens: nº 14 (Norte - par vertical) + 100Rs D.Pedro picotado: Caraguatatuba (par) Olinda ? , São  ..... e anulado........................................100
0507  ◉ 100Rs Cifra Branca - 14 Carimbos, sendo 13 diferentes: Macuco (2 cores diferentes) Desengano, Cachoeira (lilás) Angra dos Reis (azul) Mar de Hespanha, 
Lavrinhas, Est. de Campinas, Paraty, Queluz, Est. de São Pedro (sobre fragmento) São João Del Rey, Cantagallo e Porto Feliz - estes 2 últimos do tipo Francês........100
0508  ◉ TIPO FRANCÊS  - Lote com 12: Nova Friburgo x 2, Cantagallo x 3 (1 sobre fragmento) Rio Grande, Paraná x 2, Campinas, Pará (em azul - selo # 28) Lorena e 
Taubaté sobre selo # 41, todos os demais sobre selo 100Rs Barba preta picotado..................................................................................................................................................100

CARIMBOS MUDOS
Os próximos 9 lotes (0509 a 0517), são conjuntos de carimbos mudos, de 80 a 100% (salvo descritos de outra forma)Todos em preto, salvo os menciona-

dos. Algum lote pode conter carimbos do tipo “� gurativo” e também algum selo pode ter pequeno defeito. A descrição começa com o tipo do selo.

0509  ◉  50Réis D. Pedro Picotado # 25 - 9 carimbos, sendo 1 em lilás e 1 selo com nitido papel tintado.......................................................................................................110
0510  ◉  100Réis D. Pedro Picotado # 27A - 8 carimbos, sendo 3 em azul............................................................................................................................................................100
0511  ◉  100Réis D. Pedro Picotado # 27A - 10 carimbos........................................................................................................................................................................................120
0512  ◉  100Réis D. Pedro Percê - 8 carimbos + 1 par (este com numeral 4 e 1 selo com chapa enferrujada) Incluso � gurativos e nº 2....................................................135
0513  ◉  100Réis D. Pedro Barba Branca - 12 Carimbos..........................................................................................................................................................................................140
0514  ◉  100Réis D. Pedro Barba Branca - 11 Carimbos, 3 em azul e 1 deles com legenda superior.................................................................................................................140
0515  ◉  100Réis D. Pedro Picotado  - 40 carimbos, todos de COR e parciais, entre mudos e um ou outro circular.....................................................................................300
0516  ◉  D. Pedro Picotado  - 24 carimbos, todos de COR e parciais, entre mudos e um ou outro circular - 6 diferentes faciais. A grande maioria perfeitos...............200
0517  ◉ D. Pedro  - 33 carimbos, todos com 2 CORES DIFERENTES e parciais, entre mudos e um ou outro circular. Engloba as 3 séries. A grande maioria dos selos 
está perfeito....................................................................................................................................................................................................................................................................300

ESTRANGEIROS
0518  ◉ Consular - C83 - 2 selos Ingleses Yv 25. Ambos com imperfeições nos picotes - 280 UF.......................................................................................................................180
0519  ◉  Alemanha - "Aus Brasilien" - Selos nº 30 (imperceptível re� lo no percê) e nº 43. Ambos parciais até em função do tamanho do carimbo....................................140
0520  ◉ 3 carimbos diferentes sobre selo 10Rs percê, nº 30: 466 e 723 (Ingleses) e Aus Brasilien (Alemão)....................................................................................................160

LEGENDAS - SELOS 

0522  ◉  23L - 10Rs - Bela quadra canto superior de folha, com a legenda Espanhola na lateral esquerda e na parte superior. Uma vistosa peça....................................500
0523  ◉  23LI - 10Rs - Inglesa inferior, invertida - 1.600 UF.................................................................................................................................................................................1.150
0524  * 26L - 80Rs - Possível goma original. Inglês esquerda + decalque ligeiramente deslocado. Combinação não catalogada - 550 UF só a legenda. Pelo catálogo 
enciclopédico, decalque teria um acréscimo médio de 30%....................................................................................................................................................................................450
0525  ◉  27AL - 100Rs - 3 diferentes posições  Espanhol (inferior, superior, direita) sempre na margem da folha - 330 UF +.....................................................................220
0526  ◉  27AL - 100Rs - Par horizontal com inglês inferior pegando os 2 selos - 366 UF +...............................................................................................................................250
0527  ◉  27AL - 100Rs - 4 legendas em inglês (2 esquerda e 2 direita) sendo 2 nas margens da folha - 660 UF.................................................................................................360
0528  *  29L - Goma original ? Espanhol inferior passando sobre os picotes. Denteação um pouco irregular - 1.350 UF..............................................................................450
0529  *  31L - 20Rs - Goma original ! e legenda Espanhola passando sobre o percê superior - 1.700 UF......................................................................................................1.000
0530  ◉  31L - 20Rs - Inglês superior. Quase imperceptível vinco no cantinho superior esquerdo - 1.650 UF................................................................................................900
0531  ◉  33L - 80Rs - Espanhol inferior - 800 UF.......................................................................................................................................................................................................450
0532  ◉  33L - 80Rs - Espanhol inferior - 800 UF.......................................................................................................................................................................................................450
0533  ◉  33L - 80Rs - Espanhol inferior - 800 UF.......................................................................................................................................................................................................300
0534  ◉  33L - 80Rs - Espanhol inferior - 800 UF.......................................................................................................................................................................................................400
0535  (*) 37L - 10Rs - Legenda inferior - 230 UF......................................................................................................................................................................................................180
0536  (*) 38L - 20Rs - Bloco de 8 horizontal (aberto no meio das quadras) margem superior de folha e legenda completa na margem superior. Calculamos 2 quadras 
normais e 2 selos com legenda, que marcam 1.420 UF..........................................................................................................................................................................................1.100
0537  ◉  38L - 20Rs - 2 selos em diferentes posições da legenda : inferior e direito - 300 UF...............................................................................................................................180
0538  ◉  39L + 39G - Legenda inferior e em PAPEL GROSSO (110/120 micras) Só o papel grosso é cotado em 1.200 UF e ainda com a legenda ! Inédito para nós e 
possivelmente único nesta con� guração...................................................................................................................................................................................................................900
0539  ◉ 40L - 80Rs - Legenda direita - 330 UF...........................................................................................................................................................................................................200
0540  ◉ 40L - 80Rs - Legenda direita - 330 UF...........................................................................................................................................................................................................180
0541  ◉ 40L - 80Rs - Legenda direita - 330 UF...........................................................................................................................................................................................................200
0542  ◉ 40L - 80Rs - Legenda inferior - 330 UF..........................................................................................................................................................................................................230

0521  **/*  23LI - 10Rs - Bloco de 10 selos horizontal, 6 deles absolu-
tamente ** sem ferrugem. Selo da posição 10 com legenda Espanhola 
invertida..................................................................................... 3.000
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LEGENDAS - SELOS (Continuação)
0543  ◉ 40L - 80Rs - Legenda inferior - 330 UF..........................................................................................................................................................................................................230
0544  ◉ 41L - 100Rs - 18 legendas: Superior x 5, Direita x 1, Esquerda x 5 e Inferior x 7 - 360 UF - 6 com carimbo em azul.........................................................................230
0545 (*) 43L - 260Rs - Legenda inferior - 380 UF......................................................................................................................................................................................................250
0546  ◉ 43L - 260Rs - Completo, nas 4 posições - 720 UF +....................................................................................................................................................................................420
0547  ◉ 43L - 260Rs - 2 selos em diferentes posições da legenda : inferior e direito - 360 UF............................................................................................................................230
0548  (*) 43L - 260Rs - Legenda superior. Resto de goma original - 380 UF..........................................................................................................................................................315
0549  (*) 43L - 260Rs - Legenda inferior. Pontinho de cor no canto inferior direito - 380 UF............................................................................................................................200
0550  ◉ 44L - 300Rs - 3 posições diferentes (falta lado esquerdo) - 270 UF..........................................................................................................................................................190
0551  ◉ 45L - 700Rs - Legenda inferior - 650 UF......................................................................................................................................................................................................450
0552  ◉ 46L - 1.000Rs - 2 selos em diferentes posições da legenda : superior e direito - 660 UF.......................................................................................................................370
0553  ◉ 46L - 1.000Rs - Legenda direita - 330 UF......................................................................................................................................................................................................180
0554  ◉ 46L - 1.000Rs - Legenda superior - 330 UF...................................................................................................................................................................................................180
0555  ◉ Lote com 26, englobando as 3 séries: 25L, 26Lx2, 28Lx7, 35Lx5, 38L, 39Lx4 (1 novo ?) 41Lx2, 43Lx3 (1 novo sem goma) e 44L. Maioria perfeitos - 1.495 UF 
calculado sempre pela + barata...................................................................................................................................................................................................................................600

HISTÓRIA POSTAL
0556  Ano 1845 (22.3) Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para a Bahia. Par horizontal 60Rs Olho de boi, a� xa-
do no verso, com carimbo Correio Geral da Corte e alusivo ao 1º porte marítimo. Ainda bem conservada e acompanhada de 
foto certi� cado de expertização de Brian Moorhouse. Segundo consta é a única sobrecarta enviada para a Bahia com este porte.
Peça retratada no livro de Bernd Juchert, pag 126................................................................................................................... 41.000
0557  Ano 1845 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para Rio Grande (RS) com par horizontal selo #6 (60Rs 
Inclinado) Enviada pelo agente de despachos (Forwarded) C.Coleman & Cº. Vistoso item. Está cada vez + raro de aparecerem 
peças com inclinados.................................................................................................................................................................. 3.000
0558  Ano 1846 - Sobrecarta completa circulada do Ceará para o Rio de Janeiro. Indicação pelo "Imperador". Par vertical selo 
#6 (60Rs Inclinado) � cando o selo inferior com defeito originário de época. Carimbo Paulo Ayres 1274 batido 1x à cada selo. A 
exemplo do lote acima e do abaixo, material que está � cando cada vez + escasso.................................................................... 3.000
0559    Ano 1847 - Sobrecarta circulada de Sorocaba (Paulo Ayres 1505) para Santos e porteda com selo 60Rs inclinado a� xado no verso. Carimbo 100% - Data 
manuscrita. Novamente frizamos que peças com os inclinados estão � cando cada vez + escassas...............................................................................................................1.800
0560  Ano 185?- Autos de recurso crime remetidos pelo Juizo Municipal da cidade de Lorena para o Juiz da Comarca de 
Guaratinguetá. O porte do correio somou 1.080 Réis, conforme calculo anotado no próprio documento. Para o pagamento 
aderiu-se uma tira horizontal de 6 selos e um bloco margem inferior de folha, de 30 selos(do qual foi cortado o selo inferior 
esquerdo) Segundo a revista Mosaico, sobre documento este bloco é considerado como maior bloco usado conhecido na época 
da publicação da revista. Item de exposição.............................................................................................................................. 3.000
0561    Ano 1855 - Sobrecarta circulada para o Rio de Janeiro, com carimbo consular: Paid at Buenos Ayres + chegada em 2.12.1855. Taxa 2/- Manuscrita. Ainda 
bem conservada............................................................................................................................................................................................................................................................800
0562    Ano 1857 - Sobrecarta circulada de Bananal para o Rio de Janeiro e porteada com par 30Rs Olho de Cabra anulado manualmente. No verso, indicação do 
carteiro Pereira : "Diçerame q tinha modado para a Rua dos Ourives nº 27 ". Peça montada em folha quadriculada e com pequeno texto a respeito...........................300
0563    Ano 1861 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para Ponte do Parahibuna (MG) Franquia isolada selo # 16 - 1.800 UF.................................1.800
0564    Ano 1862 - Pouco + que frente de sobrecarta circulada do Rio de Janeiro ? para a Italia, com carimbo Brésil Bordeaux na frente. Selo 430Rs Olho de Gato, 
margem direita de folha e com carimbo mudo. Uma peça inteira marcaria cerca de R$ 10.000 de catálogo...............................................................................................1.500
0565    Ano 1864 - Envelope circulado da Bahia para Paris com chegada. Endereçamento riscado. Franquia isolada selo 21 (280Rs Gato) carimbo PD em vermelho + 
Brésil Bordeaux em azul, ambos na parte frontal - 1.600 UF...............................................................................................................................................................................1.800
0566    Ano 186? - Sobrecarta impressa circulada do Rio de Janeiro para Campo Largo (PR) Franquia isolada selo # 24. Peça irregular no lado direito inferior...300
0567    Ano 1865 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para o Barão de Prados em Barbacena e porteado com par vertical 30Rs Olho de Cabra, mar-
gem esquerda de folha. Peça montada em folhas quadriculada com + 1 selo isolado sem carimbo e outro par horizontal, ambos também margem esquerda de folha. 
Simpático conjunto em função das 3 peças serem da mesma margem de folha..................................................................................................................................................400
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HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
0568    Anos 1866 e 1873 - 2 Sobrecartas circuladas para Constituição (atual Piracicaba) com transito em São Paulo. Uma com par 50Rs D.Pedro picotado - 1 selo 
com senão inferior e a outra com par 200Rs D.Pedro picotado - curioso porte de 400Rs, uma vez que 100Rs bastaria, mas ao que tudo indica o par pertence a peça, 
que tem alguns pequenos senões laterais. Ambos com saída ignorada.................................................................................................................................................................250
0569    Ano 1867 - Sobrecarta circulada de Santos (nitido carimbo tipo Francês frontal) para o Rio de Janeiro. Selo 100s Barba Preta picotado..............................100
0570    Ano 1870 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a França com chegada. Carimbo PD frontal em vermelho. 3 selos 100Rs Barba Preta picotado, � cando 
1 deles com nitida reincisão no 100 direito...............................................................................................................................................................................................................500
0571    Ano 1870 - Sobrecarta completa, registrada, circulada de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, com chegada. Carimbo registrada frontal (com cercadura) Par 
selo 200Rs Barba Preta, com carimbo circular ilegível. Peça descolorida pelo tempo. Vide imagem...................................................................................................................450
0572    Ano 1870 - Sobrecarta circulada de Campinas (perfeito carimbo tipo Frânces) para Santos. Selo 100Rs Barba preta picotado com carimbo bem parcial em 
formato de estrela (que confere com a origem da peça)..........................................................................................................................................................................................120
0573    Ano 1870 - Sobrecarta circulada do Rio de Janeiro para Cabo Verde (MG) com par selo 100Rs Barba preta picotado..............................................................180
0574  Ano 1870 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para a Inglaterra, com carimbo de transito + chegada. Sem selo, mas com marca de taxa frontal. 
Indicação pelo Oneida..................................................................................................................................................................................................................................................180
0575     Ano 1870 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro, para a França, via Inglaterra, transito + chegada. Taxa frontal + carimbo GB 1F60c.......................180
0576    Ano 1873 - Sobrecarta circulada de Sacra Familia para o Rio de Janeiro com chegada. Carimbos 1ª e 3ª de distribuição. Tira de 5 horizontal selo # 24 (20Rs 
Barba Preta) a� xados no verso e com carimbo mudo. 1/2 da frente da peça tem mancha e vinco vertical central atingindo 1 dos selos..................................................500
0577      Ano 1873 - Sobrecarta completa circulada de Pernambuco para o Pará. Selo 200Rs, RHM 28, a� xado no verso com carimbo de pontos...............................270
0578     Ano 1873 - Sobrecarta circulada de Pernambuco para Pilar (AL) com carimbo de chegada em Maceió (tipo francês e em azul)Selo 100Rs Barba Preta picota-
do (dani� cado)..............................................................................................................................................................................................................................................................315
0579    Ano 1873 - Sobrecarta completa circulada de São João Del Rey (carimbo tipo Frânces) para o Rio de Janeiro com chegada. Indicação manuscrita: Pg 100Rs 
e a assinatura do agente postal....................................................................................................................................................................................................................................150
0580     Ano 1874 - Pequeno envelope circulado de Rio Grande (RS) para Paris, com transito no Rio de Janeiro + chegada. 320Réis de porte em 2 pares do 80Rs Barba 
Preta picotado, ambos colados nas extremidades da peça (vide imagem) � cando o superior dani� cado quando da abertura da peça. Carimbo PD em azul amarrando 
um dos selos. Mesmo com este senão, vistosa franquia múltipla. Cotação de U$ 2.200 no catalogo enciclopédico de 1999 (cotação de 20 anos atrás)......................1.800
0581  Ano 1874 - Sobrecarta completa circulada de São Carlos do Pinhal (SP) para o Rio de Janeiro, com chegada. Selo 100Rs Barba Preta picotado (com vestigio 
de legenda superior) anulado à pena + carimbo Paulo Ayres 1592 em roxo na peça..........................................................................................................................................300
0582    Ano 1875 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para  Barreado, pelo correio do Porto das Flores, com selo de 100Rs Barba Preta picotado e na 
parte interna, conta de venda de Café. Indicação manuscrita: Pagou duzentos réis por não ter Estampilhas - Rio Preto 5/3/1877............................................................150
0583    Ano 1876 - Envelope circulado de Barreiro (carimbo tipo francês) para a Italia, com carimbo de transito + chegada. Correto porte de 500Rs nos selos: 100Rs 
Barba Preta e par do 200Rs, � cando 1 selo com legenda Espanhola no lado esquerdo e a� xados no verso. A peça está aberta em 3 laterais e tem pequeno senão na parte 
traseira. Vistoso item....................................................................................................................................................................................................................................................540
0584    Ano 1877 - Envelope comercial circulado de Aracati (CE) para Fortaleza. Indicação pelo "Ipojuca" Curioso porte de 400Rs em quadra selo # 34 (100Rs percê 
tipo 2a) os 2 selos inferiores imperfeitos e como foi enviado de � rma para � rma acreditamos que possa ser "ad valorem" não declarado. Carimbo circular na peça e 
mudo nos selos...........................................................................................................................................................................................................................................................1.200
0585  Ano 1877 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para Minas Novas (MG) com carimbo de transito em Ouro Preto. Par vertical selo 100Rs percê, 
� cando o selo superior com "chapa enferrujada" - 34AE. Ambos obliterados com carimbo numeral 1..........................................................................................................600
0586  Ano 1877 - Sobrecarta completa, registrada, circulada de Leopoldina para o Rio de Janeiro, com chegada. Trinca selo 34A (100Rs percê) a� xado no verso e 
anulado à pena. Vistosa franquia múltipla................................................................................................................................................................................................................800
0587     Ano 1878 - Sobrecarta circulada de Limeira (SP) para São Paulo com chegada. 2 selos 100Rs percê. Peça com algum reparo interno.......................................300
0588    Ano 1878 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para Santa Ritta do Turvo. Corte chanfrado no canto inferior esquerdo, para comprovar o conteúdo. Corre-
spondencia (circular) ainda dentro. Porte de impresso no selo # 38. Desprezível senão na parte traseira, quando da abertura - 1.550 UF...............................................1.350
0589     Ano 1879 - Sobrecarta circulada de Porto Alegre (carimbo azul frontal e sobre os selos) circulado para o Rio de Janeiro, com chegada. Um dos carimbos do 
Rio de Janeiro tem o numeral do dia invertido: 72 em vez de 27 - Par selo 32 (50Rs percê) Vistoso pelo selo ser azul e o carimbo também...........................................600
0590    Ano 1880 - Envelope circulado de Campinas para os Estados Unidos, com carimbos de transito em S.Paulo e Rio de Janeiro + chegada. Selo 200Rs Barba 
Branca com carimbo mudo..........................................................................................................................................................................................................................................450
0591    Ano 1880 - Envelope circulado de ? para os Estados Unidos, com transito em Pernambuco e na Inglaterra + chegada. 2 selos 100Rs Barba Branca............270
0592    Ano 188 ? - Pequeno envelope aparentemente circulado de Curitiba (pelo tipo do carimbo e pelo � nal das letras) para ? A peça foi endereçada à Maximiliano 
Carcano, cujo conhecido arquivo é originário de Corumbá ou do MT, portanto deve ser para alguma cidade de lá, que não conseguimos decifrar. Correto porte interno 
de 100Rs nos selos # 40 (80 Rs Barba Branca) e # 62 (20Rs Cifra).........................................................................................................................................................................300
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HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
0593    Ano 1880 - Sobrecarta completa circulada do RJ para Registro de Parahybuna. Selo 260Rs Barba Branca em franquia isolada - 1.200 UF.............................900
0594     Anos 1880/1881 - 3 peças (2 envelopes e 1 sobrecarta) circulados com selo 100Rs Barba Branca: Campo Grande para Paris com chegada e porteado com par 
+ de Pernambuco para a Suiça com chegada e também com par e de Porto Alegre para Rio Grande com selo isolado. Solicite imagem......................................................400
0595      Ano  1881 - Sobrecarta circulada de Dezengano para o Rio de Janeiro, com chegada. Selo 28 (200Rs Barba Preta).........................................................................270
0596     Ano 1882 - Envelope circulado de Pernambuco para Pilar (AL) com carimbo de chegada em Maceió. Par selo RHM 55 (100Rs) colado no fecho do envelope, 
que tem mancha frontal. Escassa franquia múltipla.................................................................................................................................................................................................360
0597  Ano 1882 - Jornal Gazeta de Porto Alegre circulado para Pelotas e porteado com par selo # 38 (20Rs Barba Branca) com carimbo mudo. Foto certi� cado 
de expertização JLF. Bom estado de conservação.....................................................................................................................................................................................................600
0598  Ano 1882 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para São Luiz do Parahytinga e porteado com franquia isolada selo # 49 (100Rs Cabeça Pequena) Carimbo 
mudo no selo e circular na peça que tem pontos de ferrugem - 1.200 UF - Ex coleção Gotti Alvarenga.....................................................................................................1.200
0599  Ano 1882 e 1884 - Envelope e sobrecarta circuladas com selo # 54 - Ano 1882, envelope de Santos para S.Paulo com chegada e 1884, sobrecarta de Porto 
Alegre para Cruz Alta - Ambos Ex Coleção Gotti Alvarenga.................................................................................................................................................................................160
0600  Ano 1882 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha com chegada. Selo # 35 (200Rs percê) em franquia isolada..............................................250
0601  Ano 1883 - Envelope circulado de Santos para a Alemanha, com carimbos de transito + chegada. Franquia isolada selo 200Rs Cabeça Pequena (RHM 50)
 Indicação pelo “Tagus”.................................................................................................................................................................................................................................................630
0602  Ano 1883 - Pequeno envelope circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com carimbo de transito + chegada. No verso, também carimbo do Paquebot: 
Rio-Janeiro Paq Fr J nº 1 - Correto porte de 200Rs em 2 selos # 59 com carimbo numeral 2 - Paulo Ayres 1001. Embora os carimbos não amarrem na peça, não há 
duvida que pertencem à peça, visto que parte da ferrugem passou do selo para a peça ou vice versa.............................................................................................................700
0603    Ano 1883 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Suiça, com carimbo de transito + chegada. Selo 200Rs Cabeça Pequena + 2 selos "bissectados" da série 
Barba Branca que foram colocados meramente para "enfeitar" a peça, pois não eram necessários. Carimbo do Paquebot na parte frontal e vinco vertical..................200
0604  Ano 1883 - Jornal do Comércio, circulado do Rio de Janeiro para Campinas (SP) Franquia isolada selo 20Rs Barba Branca - 1.550 UF.............................1.600
0605    Ano 1883 - Sobrecarta circulada com selo # 59 (100Rs ) anulado à pena + carimbo Paulo Ayres 1382 (Agencia Correio da Parahyba - em azul) para Mariana 
(MG) com carimbo Paulo Ayres 1591 (Correio de Sta Anna dos Ferros - em verde) e depois por � m, Ouro Preto......................................................................................450
0606  Ano 1883 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Argentina, com chegada. Selo 200Rs Cabeça Pequena em franquia isolada. Falta a aba traseira do fe-
chamento e peça com mancha frontal. Pede-se veri� car - 850 UF...........................................................................................................................................................................540
0607    Ano 1883 - Sobrecarta circulada de Guarapuava (carimbo dourado ou vermelho que descoloriu/oxidou ?) para Campo Largo com transito em Ponta Grossa 
(carimbo violeta claro) e Palmeiras (carimbo violeta escuro) Escassa combinação de 3 carimbos de cor na mesma peça. Selo # 54 (100Rs)...........................................250
0608    Ano 1883 - Vistosa e limpa sobrecarta circulada de Antonina (carimbo circular na peça e mudo sobre os selos) para Campo Largo, com chegada em Cu-
ritiba.Selos # 38 e # 40 (20 e 80Rs) fazendo o correto porte de 100Rs. Bela franquia bicolor.............................................................................................................................400
0609  Anos 1883/1884 - 3 envelopes circulados com selo # 59: Ano de 1883, de ? para S.Paulo, com chegada e outras 2 peças do ano de 1884, ambas de S.Paulo 
para Amparo. Boa conservação geral. Ex Coleção Gotti Alvarenga.....................................................................................................................................................................300
0610  Anos 1883 e 1887 - 2 Peças : Sobrecarta circulada da Bahia para o Rio de Janeiro, com carimdo de distribuição e chegada - selo # 59 e a outra do ano 1887, 
envelope circulado do Rio de Janeiro para a França, via Londres, com carimbo de transito + chegada. Selo # 57 com pequeno defeito no canto inferior esquerdo, mas 
em bela coloração. Ex Coleção Gotti Alvarenga.......................................................................................................................................................................................................200
0611    Ano 1883 - Vistosa sobrecarta circulada da Estação de Cordeiros (RJ) para a Alemanha, com 2 carimbos de transito no Rio de Janeiro + chegada. Par # 58 
em bela coloração, com carimbo mudo nos selos + circular na peça e ambos em azul. Ex Coleção Gotti Alvarenga................................................................................1.000
0612    Ano 1884 - Impresso timbrado da Cia Bonds do Tremembé, convocando para uma Assembléia Geral, circulado de Taubaté para S.Luiz. Franquia isolada 
selo # 51 (10Rs) Pontos de ferrugem e pequeno rasgo no canto superior direito - 600UF - Ex Coleção Gotti Alvarenga............................................................................800
0613    Ano 1884 - Envelope circulado de Brotas (SP) para a Italia, com carimbos de transito em S.Paulo, Rio de Janeiro e chegada. Par selo # 58 com carimbo do 
tipo francês, que não é tão comum. Ex Coleção Gotti Alvarenga..........................................................................................................................................................................900
0614    Ano 1884 - Bilhete Postal BP 9 (20Rs) circulado dentro da cidade de Recife com carimbo do Correio Urbano (que não consta do Paulo Ayres) e indicação 
manuscrita: Não mora. Complementação com selo 50Rs azul (# 53) fazendo o curioso porte de 70 Réis. Tanto o selo � xo como o 50Rs com o mesmo carimbo mudo. 
Bom ? Peça com forte dobra horizontal no meio da peça.......................................................................................................................................................................................120
0615  Ano 1884 - Sobrecarta completa circulada de Rio Novo (carimbo circular em azul) para o Rio de Janeiro, com chegada. Selo # 58 em franquia isolada e 
também anulado à pena. Selo colado bem na extremidade da peça, � cando os picote superiores irregulares - 560 UF..................................................................................430
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HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
0616  Ano 1884 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Italia, com chegada. Selo 200Rs Cabeça Pequena - 600UF.....................................................................540
0617  Ano 1884 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Suíça, com chegada. Selo 200Rs Cabeça Pequena. Peça com corte no lado superior e pequeno re� lo 
esquerdo - 600 UF.........................................................................................................................................................................................................................................................540
0618  Ano 1884 - Sobrecarta completa circulada de Itapemerim (carimbo circular datador, em azul na peça e P.Ayres 1575 no selo) para o Rio de Janeiro, com carim-
bo de distribuição + chegada. Selo RHM 58. Peça com pontos de ferrugem.........................................................................................................................................................680
0619  Ano 1884 - Sobrecarta circulada de ? para o Maranhão. Selo 58, com carimbo mudo ilegível - 560 UF............................................................................................400
0620  Ano 1884 - Frente de envelope timbrado do Ministério da Agricultura, enviado do Rio de Janeiro para o Consulado Geral do Brasil, em Nova York. Porteado 
com quadra do selo 59 (100Rs)...................................................................................................................................................................................................................................540
0621  Ano 1885 - Envelope circulado de Pinhal para S.Carlos do Pinhal, com chegada. Selo 57bss (200Rs bissectado) 1.200 UF.......................................................900
0622     Ano 1885 - Envelope circulado de Lorena (carimbo tipo francês)  para São Paulo com chegada. Selo 56 (200Rs Castanho) Envelope relativamente bem escrito 
na frente. Vide imagem................................................................................................................................................................................................................................................260
0623 (  ) Ano 1886 - Frente de impresso (s) enviado pelo Bispo de Mariana (MG) e enviado para Carmo do Pouso Alto (MG) pelo S.P. Ecc (Ser.viço Público Ec-
leciástico - Igreja) através de etiqueta de endereçamento. 3 carimbos frontais circulares de Mariana. Tipo de peça isenta de selo e que raramente aparece.................300
0624  Ano 1886 - Envelope circulado de Bananal (carimbo tipo francês) para o Rio de Janeiro com carimbo de distribuição + chegada. Selo 100Rs Ci-
fra....................................................................................................................................................................................................................................................................................360
0625  Ano 1886 - Envelope circulado de Nova Friburgo (RJ) para Campinas (SP) com 2 diferentes carimbos de transito no Rio de Janeiro. Selo 100Rs Cifra Branca, 
a� xado de ponta cabeça................................................................................................................................................................................................................................................200
0626  Ano 1886 - Envelope aparentemente impresso (falta a aba traseira de fechamento) circulado provável do Rio de Janeiro para o Barão de Aguas Claras, na Fa-
zenda de Aguas Claras - E. de F. P. do Grão Pará. No verso, carimbo circular do Rio de Janeiro datado de 26/Janeiro. Selo # 52 (10Rs) com carimbo do Correio Urbano. 
Ex Coleção Gotti Alvarenga........................................................................................................................................................................................................................................700
0627  Ano 1886 - Sobrecarta impressa circulada do Rio de Janeiro para S. José de Leonissa e porteado com selo # 52 (10Rs) em franquia isolada. Ex Coleção Gotti 
Alvarenga.......................................................................................................................................................................................................................................................................800
0628   Ano 1886 - Envelope registrado, circulado de Parahyba do Sul (RJ) para a Itália, com carimbo de transito no RJ (SR) + chegada. 3 diferentes carimbos de 
registro na peça (2 frontais e 1 no verso) 400Rs de porte nos selos 41L (100Rs legenda inferior) + 44 (a� xado de ponta cabeça) Peça e carta interna a� xados em folha de 
exposição - 800 UF........................................................................................................................................................................................................................................................720
0629  Ano 1886 - Bilhete Postal BP 11 (20Rs) circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro, com carimbo de distribuição. Complementação com selo 10Rs laranja 
(# 52) fazendo o curioso porte de 30 Réis. Tanto o selo � xo como o 20Rs com o mesmo carimbo mudo. Bom ?.........................................................................................120
0630    Ano  1886 - Sobrecarta completa, enviada pelo Serviço Público, do agente do Correio de Pirahy (PR) para Curitiba, com chegada. Peça com registro nº 15 e 
data 20.8.1886 - ambos feitos de forma manuscrita. Muito bem conservada........................................................................................................................................................200
0631  Ano 1887 - Boa parte de Memorando impresso, circulado de S.Izabel do Rio Preto, para o Rio de Janeiro com chegada. Porte de impresso no selo de 20Rs, nº 
61. Escassa obliteração de origem...............................................................................................................................................................................................................................430
0632  Ano  1887 - Sobrecarta circulada da Bahia para a Inglaterra, com chegada. Indicação pelo "Araucária", via Lisboa. 200Rs de porte em par horizontal selo # 
64. Ex Coleção Gotti Alvarenga...................................................................................................................................................................................................................................160
0633  Ano  1887 - Envelope timbrado, impresso, circulado de Curitiba para Guarapuava e porteado com 2 selos # 52 (10Rs) Escassa franquia múltipla e muito 
bem conservada. Ex Coleção Gotti Alvarenga..........................................................................................................................................................................................................700
0634  Ano  1887 - Sobrecarta registrada e completa, circulada de São José do Rio Preto para a Estação dos Teixeiras. No verso, carimbo de registro do Rio de Janeiro. 
O dia do carimbo de saída, está manuscrito. Selos # 57a + 64, fazendo o correto porte de 300Rs...................................................................................................................400
0635  Ano  1887 - Envelope circulado de Campinas (SP) para a Italia, com carimbos de transito em S.Paulo, Rio de Janeiro e chegada. 2 selos # 64 (Cifra Branca) 
Ex Coleção Gotti Alvarenga........................................................................................................................................................................................................................................300
0636  Ano  1888 - Envelope circulado da Bahia para New York com carimbo de chegada. Indicação pelo "Alliança" - Correto porte de 400Rs nos selos # 64 (Par) 
e # 57. Ex Coleção Gotti Alvarenga............................................................................................................................................................................................................................500
0637  Ano  1888 - Envelope circulado do Pará para New York com carimbo de chegada. Indicação pelo "Alliance" - Correto porte de 400Rs em par horizontal 
selo # 57. Ex Coleção Gotti Alvarenga.......................................................................................................................................................................................................................300
0638  Ano 1888 - Envelope circulado da Bahia para os Estados Unidos, com carimbo de distribuição + chegada. Selo nº 57 (200Rs)..................................................180
0639  Ano  1888 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para Portugal, com carimbo de transito + chegada. Porteado com quadra !! selo nº 64 (100Rs ci-
fra) mas infelizmente com vinco em função da forma que a peça foi dobrada.....................................................................................................................................................630
0640  Ano 1888 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a França, com carimbo do Paquebot Francês + de transito + de chegada. Indicação pelo "Congo". Selo 57 
com carimbo retangular, conhecido, mas que não consta do Paulo Ayres: Directoria Geral dos Correios, Sala de Franqueamento, Set 11 1888 - Brazil. Uma pena a peça 
estar irregular no lado direito e um pouco também na parte superior..................................................................................................................................................................360
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HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
0641  Ano 1888 - Envelope registrado, circulado do Rio de Janeiro para a Áustria, com chegada. 4 selos a� xados no verso (que faziam parte da mesma quadra, pois 
o par inferior está intacto) n° 65 (100Rs cifra) com carimbo do S.R. (Serviço Registrado) do Rio de Janeiro...................................................................................................540
0642  Ano 1888 - Envelope circulado de Monte Alverne (RS) para a Alemanha, com 3 carimbos de transito + chegada. Selo # 57 (200Rs).....................................300
0643  Ano 1889 - Envelope circulado de Monte Alverne (RS) para a Alemanha, agora com 3 carimbos de transito + chegada. Selo # 57 (200Rs) em cor + nitida, 
mas a peça com corte na parte superior. Peça "irmã" do lote acima, enviado para a mesma pessoa, só que no ano seguinte........................................................................300
0644  Ano 1889 - Envelope impresso circulado de São Paulo para Sorocaba, com chegada e para o conhecido arquivo Christiano Excel. Porteado com selo # 62 
em franquia isolada. Muito bem conservado - Ex Coleção Gotti Alvarenga........................................................................................................................................................800
0645  Ano 1889 - Inteiro Postal EN 8 (100Rs) + selo # 65 (100Rs) circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com carimbo de transito + chegada. O carimbo 
Correio Urbano foi erroneamente aplicado, uma vez que a correspondência foi para o exterior. Ótima conservação. Ex Coleção Gotti Alvarenga...............................500
0646  Ano 1889 - Sobrecarta registrada, circulada de São João Evangelista (MG) para o Rio de Janeiro. No verso, carimbo de transito da Adm dos Correios de MG 
e de chegada no Rio de Janeiro (em azul) Escassa franquia isolada selo # 66 no correto porte de 300Rs. Ex Coleção Gotti Alvarenga..................................................1.300
0647  Ano 1889 - Envelope do arquivo Bóris Fréres, com endereçamento recomposto, circulado do Ceará (carimbo da Adm. dos Correios) via Pernambuco (aonde 
os selos receberam outro carimbo) para França, com chegada. Par selo # 36 (selo da esquerda com falta do canto superior) e # 57, fazendo o porte de 1.200 Réis.Peça 
ainda com pequeno senão traseiro..........................................................................................................................................................................................................................1.350
0648  Ano 188 ? - Sobrecarta impressa circulada de Coritiba (PR) para Campo Largo (PR) Franquia isolada selo # 61 (20Rs) 700 UF.............................................550
0649  Ano 188 ? - Envelope impresso (chanfrado no canto superior direito para comprovar conteúdo e indicando a existência de impresso dentro) circulado do 
Rio de Janeiro para Cuiabá. Franquia isolada selo # 51 (10Rs) Vinco central - 600 UF......................................................................................................................................400
0650  Ano 1889 - Envelope circulado de São Paulo para a Suíça, com diversos carimbos de transito + chegada. Selo RHM 57 (200Rs) com nítido carimbo : 
CORREIO URBANO. Peça mínima irregular no canto superior direito..............................................................................................................................................................180
0651   Ano 1889 - Envelope circulado de Santos para a Alemanha, com 2 diferentes carimbos de transito no Rio de Janeiro + chegada. 2 selos nº 65 e com grandes 
reparos (cortes) que podem caracterizar uma  "fraude" para o Correio, ou seja, os selos tinham carimbo e esta parte foi cortada e colocada uma outra parte de um outro 
selo. Isto � ca + evidente no selo esquerdo da peça, pois a parte "colocada" não bate com a parte que supostamente se dani� cou. Curioso. Peça a ser estudada, mas no 
nosso entender, são selos usados e reaproveitados...................................................................................................................................................................................................180
0652  Ano 1891 - Inteiro EN 9 (100Rs) circ. de Santa Clara (carimbo tipo francês, em azul e sem datador interno)  para o Rio de Janeiro, com chegada..............220
0653    Ano 1895 - Envelope registrado com aviso de recebimento (AR) circulado de ? para os Estados Unidos com chegada. Selo # 68 (700Rs) em franquia isolada. 
Peça bem imperfeita (vide imagem) Uma peça perfeita cota 3.000 UF (acima de R$ 10.000)............................................................................................................................300
0654    VERTICAIS - OLHO DE CABRA - Lote com 10 peças diversas entre faciais de 30 e 90 Réis. Parte em franquias mistas. 2 são só frentes, sendo uma com 
60Rs Cabra picotado e 200R D.Pedro percê com carimbo do Paquebot. Vide imagem das peças na web.........................................................................................................800
0655    D.PEDRO # 25 - Lote com 3 sobrecartas, todas porteadas com par, fazendo o porte de 100Réis. Incluso 1 com carimbo mudo em roxo..............................350
0656    D.PEDRO 100Rs Barba Preta picotado - Lote com 5 sobrecartas (maioria completas) + 1 envelope, todas com porte isolado. Anos 1867 a 1874................480
0657    D.PEDRO # 41 - Lote com 4 peças, sendo 2 envelopes e 2 sobrecartas. Incluso com carimbo Pedra do Anta (em azul)............................................................300
0658    CASA DA MOEDA - 8 itens entre Envelopes e sobrecartas. Selos: 57 x 3, 59, 60, 54 (par) 65 e fragmento com # 52 (defeito) + # 63 + Cruzeiro + fragmento 
com 6 selos # 57.............................................................................................................................................................................................................................................................480
0659    Lote com 7 itens: # 34 Rio de Janeiro/Mato Grosso, 100Rs Barba Preta para o Rio de Janeiro, Par # 25 + 27 do Maranhão para o Pará, 2 sobrecartas com 100Rs 
Barba Preta picotado: Rio de Janeiro/Ouro Preto e para Cuiabá + 2 sobrecartas enviadas pelo SP (Serviço Público) anos 1842 e a outra sem data. Vide imagem das 
peças na web..................................................................................................................................................................................................................................................................400

655 659
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HISTÓRIA POSTAL - AGENTES DE DESPACHO (FORWARDED)
0660   Ano  1847 - Limpissima e perfeita sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para Hamburgo (agente Andrié Kuenzi & Cº) com chegada. Carimbo circular 
no verso "Hamburg Shipp Post". Indicação "4" manuscrito e pelo "Johanna" - 350 UF (cotação de 20 anos atrás) só pelo forwarded........................................................400
0661  Ano 1849 - Tabela de Preços circulada do Rio de Janeiro para Londres, com chegada. Carimbo frontal do agente de despacho : Andrié Kuenzi & Cº. Taxa 
manuscrita frontal. Indicação pelo "Seagull ?" - 350 UF (cotação de 20 anos atrás).............................................................................................................................................400
0662  Ano 1855 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para Portugal, com carimbo de chegada + P. Transatlântico + do agente de despacho : Companhia 
de Paquetes a Vapor Luso Brasileira (em azul, um pouco falhado) Cortes de desinfecção. Indicação pelo “D. Maria 2ª”. Taxa 160 Frontal. No catalogo enciclopédico, 
consta na cor preta - 400 UF (cotação de 20 anos atrás)...........................................................................................................................................................................................450
0663     Ano  1856 - Sobrecarta completa circulada da Bahia para Portugal, com carimbo de chegada + P. Transatlântico + do agente de despacho : Companhia de Paquetes 
a Vapor Luso Brasileira (em preto, bem falhado) Cortes de desinfecção. Taxa 80 frontal - 400 UF (cotação de 20 anos atrás)...................................................................270
0664   Ano 1859 - Sobrecarta completa saindo de Rio Grande (28.4) via Rio de Janeiro, com indicação manuscrita do agente de despacho: W.A. Campbell - Rio de 
Janeiro (que não consta do RHM) para os Estados Unidos com taxa "6". Peças manuscritas cotam em média 180 UF (cotação de 20 anos atrás).................................200
0665    Ano 1859 - Lista de preços saindo de Rio Grande (28.4) via Rio de Janeiro, com carimbo oval em azul do agente de despacho e que não consta do RHM:Baird 
Le Cocq & Cº para Espanha, com carimbo de transito na Inglaterra + de chegada. Carimbo de Taxa Espanhol 1 Rs. Peça com pequena corrosão no texto......................220
0667     Ano 1863 - Sobrecarta completa saindo de Rio Grande (30.6) via Rio de Janeiro, com carimbo oval do agente de despachos Juan Frias (carimbo igual da pag 290 
do catalogo enciclopédico) com chegada em Londres. Taxa manuscrita frontal - 280 UF (cotação de 20 anos atrás)...................................................................................270
0668    Ano 1865 - Sobrecarta saindo do Maranhão, via Pernambuco, com carimbo oval do agente de despachos Antonio d Almeida Gomes (data manuscrita) para a 
França, com carimbo de taxa frontal + chegada - 280 UF (cotação de 20 anos atrás)..........................................................................................................................................315
0669     Ano 1865 - Sobrecarta completa circulada de Rio Grande (RS) para a Inglaterra, via França, con carimbos : 2F96 + Brésil Extremadure + chegada. Indicação 
manuscrita de taxa + pelo "Extremadure" e carimbo do agente : Juan Frias (em vermelho !!) No catalogo enciclopédico só consta em azul e preto. 280UF (cotação de 20 
anos atrás para a cor preta) Ex coleção Paulo Comelli.............................................................................................................................................................................................360
0670     Ano 1867 - Sobrecarta saindo de Rio Grande (30.11) via Rio de Janeiro, com carimbo do agente de despachos em 4 linhas e que não consta do RHM: Destinada 
por Juan Frias - Rio de Janeiro, com chegada na Inglaterra + indicação de taxa frontal. Marcante vinco vertical central..............................................................................360
0671    Ano 1868 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro pelo agente David Huber & Cº, para a Alemanha, via França, com chegada. 2 diferentes indi-
cações manuscritas + "F48" + "Brésil Amb. Calais". Indicação pelo "Oneida". 5 carimbos no total na peça. Só o forwarded é cotado em 650 UF (cotação de 18 anos 
atrás) Sendo um dos + caros do Rio de Janeiro.........................................................................................................................................................................................................630
0672  Ano  1868 - Sobrecarta completa circulada de Rio Grande (RS) para a França, com transito no Rio de Janeiro + chegada. Taxa "16" frontal + indicação. Carimbo 
frontal do agente de despacho que não consta do catalogo enciclopédico : Backheuser & Meyer (Rio de Janeiro) Ex coleção Paulo Comelli..........................................500
0673  Ano 1869 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro, pelo mesmo agente do lote 474, mas com o carimbo "F48" de forma diferente e agora "Brésil
 Bordeaux" enviado para a mesma empresa na Alemanha, que o lote 000, mas 1 ano depois...........................................................................................................................630

GUERRA DO PARAGUAI
0674   Ano 1873 - Diploma timbrado da Campanha do Paraguay, assinado pelo Barão da Gavia e com selos � scais de 200Rs percê..........................................................500
0675  Envelope � no na horizontal, sem uso e só com carimbo da "Força Naval do Brazil ao Paraguay" em azul. Aderência traseira..................................................200

TELÉGRAFOS

0676  ◉ 1 - 200Rs - Carimbo de controle no verso. Belas margens, mas infelizmente aminci na parte superior esquerda, não visivel pela frente. Um selo perfeito 
marca 5.000 UF de catálogo............................................................................................................................................................................................................2.700
0677  ◉ 1 - 200Rs - Carimbo de controle no verso # 42.735 - Belas margens - 5.000 UF............................................................4.500
0678  ◉  2 - 500Rs - Carimbo de controle no verso. Bem discreto adelgaçamento no papel na parte central - 5.000 UF................................................................2.500
0679  ◉ 2 - 500Rs - Carimbo de controle no verso. Um selo que sempre falta nas coleções - 5.000 UF ....................................3.500
0680  ◉  3a - 1.000Rs - Carimbo de controle no verso. Bela cor. Minimo adelgaçamento na parte traseira - 850 UF.....................................................................................530
0681  (*) 4 - 200Rs - Vistoso bloco de 20 selos (5x4) � cando 4 deles com vinco . Selo da posição 3 com variedade de chapa: Cunha 
vertical na parte superior + ponto antes do 200 esquerdo inferior. Vide Lote # 0690 onde temos ele isolado - 5.400 UF + (cerca 
de  R$ 20.000)..............................................................................................................................................................................3.600
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TELÉGRAFOS (Continuação)
0682  (*) 4 a 6 - Série completa - 730 UF....................................................................................................................................................................................................................480
0683  (*)  4 a 6 - Série completa - 730 UF...................................................................................................................................................................................................................540
0684  (*) 4/6 - Série completa - 730 UF.......................................................................................................................................................................................................................540
0685  (*)  4 a 6 - Série em quadras. Na quadra do 1$000 selo da posição 3 com reparo de tinta, provável para encobrir claro - 2.920 UF para 4 séries isoladas. 
Conjunto não tão comum de aparecer............................................................................................................................................................................................2.200
0686  (*) 4 e 6a - 200Rs e 1.000Rs - Ambos com pequeno aminci - 540 UF.........................................................................................................................................................200
0687  (*)  4 e 6 - 200Rs e 1.000Rs - Ambos com adelgaçamento do papel na parte superior (R$ 920)................................................................................................................200
0688  (*) 4 e 6 - Ambos novos e com imperceptíveis restrições - R$ 920 pela cor + barata................................................................................................................................200
0689  (*)/*  4, 5 e 6A - Série completa - 200Rs (*) e defeito + 500Rs e 1.000Rs com goma - original ? - 770 UF..............................................................................................450
0690  (*) 4 - 200Rs - 2 variedades de chapa: Cunha vertical na parte superior + ponto antes do 200 esquerdo inferior. Pontos de ferrugem.Vide lote # 0681..............270
0691  (*) 4 - 200Rs - Variedade: Contorno inferior interrompido - 270 UF +......................................................................................................................................................215
0692  (*) 4a (verde, pequeno aminci na parte superior) + 5 e 6 - Série completa - 1.050 UF.............................................................................................................................540
0693  (*) 4a - 200Rs - Regomado. Margens rentes - 550 UF....................................................................................................................................................................................350
0694  (*)  5 (500Rs) e 6 (1$000 - este com 2 pequenas raspagens) - 500 UF..........................................................................................................................................................315
0695   ◉  5 (500Rs - minimo adelgaçamento traseiro, de charneira removida) e 6 (1$000 - ponto claro na margem superior) 580 UF.......................................................330
0696  (*) 5 - 500Rs - Quadra canto superior direito de folha. Selo da posição 2 com furinho de agulha e não cotado - 690 UF ++...........................................................500
0697  (*)  5 - 500Rs - Quadra - Selo da posição 4 com mancha de ferrugem na lateral direita inferior - 920 UF para 4 selos........................................................................680
0698  (*) 6 - 1$000 - Chapa bem gasta no 1.000 superior esquerdo.......................................................................................................................................................................200
0699  (*)  6 - 1.000Rs - 2 selos perfeitos, mas com pontos de ferrugem - 460 UF..................................................................................................................................................260
0700  (*)  6 - 1.000Rs - Par horizontal  um pouco escurecido - R$ 840...................................................................................................................................................................200
0701  (*)  6a - 1.000Rs Azul escuro. Bela cor, centragem e margens. Qualidade fora do comum. Um selo que chama atenção - 270 UF ++.............................................250
0702  ◉  6a - 1.000Rs - 400 UF......................................................................................................................................................................................................................................290
0703  (*) 7 - 200Rs Papel cartão. Ligeiramente escurecido - 900 UF......................................................................................................................................................................600
0704  (*)  7 - 200Rs Papel cartão - Corte conforme imagem - 900 UF...................................................................................................................................................................700
0705  (*) 7a - 200Rs Papel cartão - 1.650 UF..........................................................................................................................................................................................................1.200
0706  (*)  7b - 200Rs Papel cartão preto sobre mar� m. Corte superior rente - 900 UF........................................................................................................................................650
0707  ◉  8 - 200Rs - Margem inferior bem rente. Alguma porosidade no papel - 700 UF...................................................................................................................................360
0708  ◉  8 - 200Rs - Pequeno aminci e margens conforme imagem - 700 UF.......................................................................................................................................................390
0709  ◉  8 - 200Rs - 700 UF...........................................................................................................................................................................................................................................500
0710  ◉  8 - 200Rs - 700 UF...........................................................................................................................................................................................................................................500
0711  ◉  8 - 200Rs - 700 UF...........................................................................................................................................................................................................................................540
0712  (*) 8 - 200Rs - Margens conforme imagem. Pequeno aminci no canto inferior esquerdo - 1.800 UF.....................................................................................................950
0713  * 8 - 200Rs. Goma original ou regomado ? - 1.800 UF...............................................................................................................................................................................1.000
0714  ◉  9 - 500Rs - 1.000 UF.......................................................................................................................................................................................................................................700
0715  ◉  9 - 500Rs - 1.000 UF........................................................................................................................................................................................................................................700
0716  ◉  9 - 500Rs - 1.000 UF........................................................................................................................................................................................................................................690

706
709 710 711

712 713 715716714

708

Caso você seja um colecionador por país, consulte também o setor dos temáticos. O mesmo ocorre 
se você for um colecionador temático - consulte o setor de países, pois as vezes o selo temático 

pode e� ar classi� cado por país. 
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TELÉGRAFOS (Continuação)
0717  ◉  9 - 500Rs - Margens conforme imagem - 1.000 UF....................................................................................................................................................................................750
0718  ◉  9 - 500Rs - Margem direita rente - 1.000 UF...............................................................................................................................................................................................500
0719  ◉  9 - 500Rs - Margens conforme imagem - 1.000 UF....................................................................................................................................................................................630
0720  ◉  9 - 500Rs - Variedade: 2 falhas no equipamento - 1.000 UF +..................................................................................................................................................................720
0721  ◉  9 - 500Rs - 1.000 UF.......................................................................................................................................................................................................................................585
0722  (*) 10 - 1.000Rs - Belo exemplar margem inferior de folha, porém com alguns amassados. Pede-se verificar - 5.200 UF.................................................2.700

0723  (*) 10 - 1$000 - Bela coloração e margens equilibradas - 5.200 UF........................3.800

0724  ◉ 11 - 2.000Rs - Margem esquerda semi irregular - 450 UF..........................................................................................................................................................................200
0725  ◉  11 - 2.000Rs - Margem inferior um pouco rente - 450 UF.........................................................................................................................................................................230
0726  ◉  11 - 2.000Rs - Pontos de ferrugem na parte superior - 450 UF.................................................................................................................................................................240
0727  ◉  11 - 2.000Rs - Selo com diversos vincos não visiveis pela frente. Pede-se veri� car - 450 UF...............................................................................................................250
0728  ◉  11 - 2.000Rs - Alguns vincos e margem superior bem rente - 450 UF.....................................................................................................................................................260
0729  ◉ 11 - 2$000 - Vinco vertical no lado direito, visivel contra a luz - 450 UF.................................................................................................................................................270
0730  ◉  11 - 2.000Rs - 450 UF......................................................................................................................................................................................................................................290
0731  ◉  11 - 2.000Rs - Margens conforme imagem - 450 UF..................................................................................................................................................................................320
0732  ◉  11 - 2.000Rs - Margens conforme imagem - 450 UF..................................................................................................................................................................................320
0733  ◉  11 - 2.000Rs - 450 UF......................................................................................................................................................................................................................................330
0734  (*) 11 - 2.000Rs - Margens conforme imagem e com a cor esmaecida - 1.700 UF.....................................................................................................................................900
0735  (*) 11 - 2.000Rs - Marcante vinco vertical no lado esquerdo, não visivel pela frente - 1.700 UF.............................................................................................................720
0736  *  12 - 200Rs - Cartela com 18 selos . Parte com pontos de ferrugem e um ou outro com deslocamento do picote - R$ 900.............................................................220
0737  (*) 12 - 200Rs - 2 Cartelas com 43 selos. Um ou outro um pouco descolorido em função de lavagem - 1.290 UF..............................................................................540
0738  (*)  13 - 500Rs - 2 selos com aminci em maior ou menor proporção. Só visíveis pelo verso (2.000 UF)..................................................................................................450
0739  ◉  13 - 500Rs - Furo de secagem na parte inferior direita, que para muitos não é considerado defeito - 650 UF....................................................................................240
0740  ◉  13 - 500Rs - Com o mesmo furo de secagem do lote anterior - 650 UF...................................................................................................................................................240
0741  ◉  13 - 500Rs - 650 UF.........................................................................................................................................................................................................................................480
0742  ◉  13 - 500Rs - Tipica porosidade no papel - 650 UF......................................................................................................................................................................................480
0743 (*) 13 - 500Rs - Novo sem goma - 1.000 UF.....................................................................................................................................................................................................720
0744  ◉  13A - 500Rs - Carimbo da Estação Pça da República - 500 UF.....................................................................................................................................................................350
0745  *  13A - 500Rs Purpura - Goma original, mas tripla marca de charneira - 2.000 UF.............................................................................................................................1.300

SELOS FISCAIS (Só do Império)  Selos e Documentos

0746  DOC /◉  2 Caixas plásticas contendo 10.600 selos !!, assim dividido: Selos 
da ABNC (verdes) - 5.200 selos + Amarelos - 1.300 selos + Casa da Moeda com 
fundo ornamentado - 1.000 selos + Casa da Moeda todas as demais emissões - 3.100 
selos. Todos classificados e separados pelos tipos. Selos da Casa da Moeda inclu-
sive separados pelos diferentes cunhos etc e baseados no estudo de Sérgio Laux. 
Acompanha no lote, 110 DOCUMENTOS selados, inclusive com o raro facial de 
50$000. Só esta peça não se encontra no varejo por menos de R$ 800. Todos os 
documentos em muito boa conservação.Só pelas pouquissimas peças fotografadas, 
é possível ter uma noção da qualidade das peças................................................5.000

0747  (*) Selos Provinciais de Rapé (Bahia) Lote com 9 tipos diferentes, todos em múltiplos. RHM 7 (tira de 5 + quadra + bloco 
de 7) 10 (Bloco de 8) 11 (Bloco de 8)13 (quadra) 14 (Tira de 4) 15 (Bloco de 6 + 2 pares) 16 (Bloco de 6) 17 (Bloco de 8) 18 (11, 
todos em tiras) Total 11.350 UF (cerca de R$ 43.000) cotação do catalogo enciclopédico de 1999 (20 anos atrás) Aqui pedimos 
apenas 7% deste valor..................................................................................................................................................................3.000
0748  (*) Provincial - BAHIA - SFP 16 - 30Rs - Bloco de 10 horizontal. 3 selos com restrição e não cotados - 840 UF(cotação de 20 anos atrás)...................................360
0749  (*) Império - Não emitido - 200Rs verde com percê e sua devida prova sem picote em papel da India. RHM SF-NE 1.....................................................................300
0750  ◉ Império - SF 71 (3.000Rs) Bloco de 6 + 1 par + 2 selos isolados - todos com a mesma variedade: Transparência da cor preta (facial e palavra Réis)...............100
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761 - Série completa

755

755

763

751 - 22 Estampilhas sem carimbo

757 - 9 diferentes Apólices

768 - Série completa

767 - Série completa

760 - Série completa

771

773

783774

766

765764

769

774

779 - 1.200 selos para estudo 776 785 - Carimbos - 23 no total
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SELOS FISCAIS (Só do Império)  Selos e Documentos (Continuação)
0751  (*)/*  Império - Só sem carimbo - Cartelas com escasso conjunto com 22, sendo 21 diferentes entre emissão ABN (verde) e Casa da Moeda. Boa parte com sua 
goma original, que é muito raro aparecer. Parte devidamente classificado baseado no estudo de Sérgio Laux...........................................................................................1.000
0752 - Ano 1839 - Documentação completa, inclusive com a Nota Promissória amarrando a documentação com barbante e datada de Villa Iguassu 9.Abril.1839. Man-
uscrito na última pagina: Pagou 80Rs de Sello - 30.Outubro.1839, ou seja, 30 anos antes do 1º selo adesivo fiscal. Vide também o lote abaixo......................................180
0753 - Ano 1840 - Documento datado de Diamantina (MG) 21.2.1840 com indicação manuscrita: Pagou 80 Réis de sello. Obs: O 1º selo fiscal adesivo foi emitido 
em 1869, ou seja, temos um "pré" fiscal, a exemplo do lote acima.........................................................................................................................................................................100
0754 - Ano 1872 - Jornal Gazeta de Campos nº 31 - Ano I (Campos - RJ) e portado com 2 selos de 200Rs verde percê/denteado, um afixado na frente e o outro curi-
osamente na parte interna, onde temos comentários sobre escravos....................................................................................................................................................................100
0755 - Ano 1881 - Jornal Diário Popular nº 33 - Ano II(Campos - RJ) e porteado com par 400Rs pardo, emissão Casa da Moeda...........................................................100
0756 - Ano 1888 - Nota promissória no valor de 200 Contos de Réis !! e porteado com 4 selos de 50.000 Réis (o maior facial do Império - RHM SF 131) + 2 selos de 
5$000 (SF 144) para pagar os impostos. Se o valor de 50$000 sozinho já é escasso, imagem 4 !! selos de uma vez. O selos isolado é cotado em 250 UF cada x 4 = 1.000 
UF (cotação de 20 anos atrás)...................................................................................................................................................................................................................................1.000
0757 - Lote com 9 diferentes APÓLICES DE SEGURO preenchidas e de diferentes firmas e todas feita pela empresa Cia Petropolitana (Petrópolis - RJ) Companhia 
de seguros Maritimos e Terrestres Confiança (Ano 1887) Companhia de seguros Maritimos e Terrestres Bonança (1890 - O único que é do período da República, mas 
com selos fiscais do Império) Companhia de seguros Maritimos e Terrestres Garantia (1887) Companhia geral de seguros Maritimos e Terrestres (1889) Compan-
hia Fidelidade de seguros maritimos, terrestres e de vida (1886) Companhia Integridade de seguros maritimos e terrestres (1885) Companhia Nova Permanente de 
seguros maritimos e terrestres (1887) e 2 do exterior, com agentes no RJ : Phoenix Fire Office (1887) e Alliance Assurance Company (1887) Muito bem conservados 
em função da idade e todos com diversos selos fiscais (Casa da Moeda) Itens até decorativos, pois são bem grandes e decorados.............................................................700
0758 - Lote com 3 diferentes papéis selados Italianos preenchidos(facial 50c, 1 Lira e 2 Liras) com estampilhas Italianas e Brasileiras (2 com ABN série Laranja e 1 com 
Casa da Moeda) 2 do ano 1871 e 1 do ano 1880.......................................................................................................................................................................................................180

JORNAIS
0759  ◉ 1/9 - Cifra Laranja - Série completa - 345 UF...............................................................................................................................................................................................170
0760  (*)/*  1/9 - Série laranja completa. Grande maioria gomados - 395 UF......................................................................................................................................................300
0761  (*)/*  1/9 - Cifra Laranja - Série completa. Parte com goma original, mas um pouco falha - 395 UF.....................................................................................................270
0762  (*)/*  1/9 - Cifra Laranja - Série completa sem carimbo, maioria sem goma - 395 UF..............................................................................................................................250
0763  *  1SPH - 10Rs - Par vertical com falta total do percê horizontal. Duplo vinco horizontal basicamente entre os selos - 600 UF.......................................................250
0764  (*) 1SPH - 10Rs - Selo e 1/2, margem superior de folha, com falta total do corte horizontal - R$ 1.000 para o par..............................................................................250
0765  (*) 1SPH - 10Rs - Par vertical, com ferrugem acentuda e claro no selo inferior. Falta total do corte horizontal - R$ 1.000................................................................180
0766  (*)  8 - 700Rs - Variedade: 2º zero do 700 superior, partido no meio..........................................................................................................................................................100
0767  (*)/*  10/18 - Cifra de cor - Série completa - 630 UF.....................................................................................................................................................................................430
0768  */(*) 10/18 - Cifras de cor - Série completa com e sem goma, com as 3 cores do 100 Réis - 683 UF......................................................................................................470
0769  ◉ 16 - 500Rs com carimbo 100%: Passagem M de Mariana (MG) 31.Maio.93 - 290 UF +.......................................................................................................................200
0771  ◉  17b - 700Rs Ultramar com carimbo quase 100% - 400 UF.........................................................................................................................................................................280
0772  * 19/21 - Série completa. Último valor muito limpo, sem ferrugem - 370 UF.............................................................................................................................................250
0773  (*) 10Rs - Variedade: Ponto azul sobre a letra R de Jornaes. Selo tipo cota 270 UF..................................................................................................................................270
0774  *  20B - 20Rs - Picote misto no papel médio - 900 UF....................................................................................................................................................................................630
0775  *  20B - 20Rs - Picote misto no papel médio - 900 UF....................................................................................................................................................................................590
0776  (*) 21 - 100Rs - Quadra - 280 UF +..................................................................................................................................................................................................................200
0777  ◉  21a - 100Rs Rosa Pink. Carimbo 1ª. Pequeno aminci e picotes conforme imagem - 700 UF...............................................................................................................220
0778  (*)  21B – 100Rs – Com 2 dentes “baixos” na parte superior + alguma ferrugem – R$ 990.......................................................................................................................240
0779  ◉ 22 - 10Rs Emissão Cruzeiro do Sul - Classi� cador com 1.200 !! selos para estudo, sendo 1.136 isolados e 64 em múltiplos, entre pares, trincas, tiras de 4 e 5 (es-
tes quase todos com carimbo da tesouraria dos Correios) Dezenas de tipos diferentes de papéis, cores, picotagens etc. Também notamos muitos defeitos de chapa que 
não foram destacados do lote. O selo + barato equivale à cerca de R$ 15. Logicamente nesta quantidade a qualidade é mista e além disto, dependendo do tipo do papel, 
o defeito é recorrente justamente em função da fragilidade dele. Aqui a "quebra" na qualidade é compensada pelos - de  0,45 !! que pedimos por selo. Pouco comum 
achar hoje em dia uma quantidade desta deste tipo de emissão............................................................................................................................................................................500
0780   *  23Ca – 20Rs – Impressão em relevo, na cor esmeralda e no picote grosso - 160 UF...........................................................................................................................140
0781   *  23D – 20Rs – Impressão em relevo e em picote � no - 160 UF................................................................................................................................................................140
0782   *  23E – 20Rs – Impressão em relevo e em picote misto - 130 UF..............................................................................................................................................................100
0783   */**  23Ea – 20Rs – Impressão em relevo. Picote misto. Bloco de 9 (3x3) todos gomados e parte ** !! e outros só com leve charneira. R$ 4.050 fora o plus do 
múltiplo e do **.............................................................................................................................................................................................................................................................780
0784  (*)  24 – 50Rs – Picote Grosso. Quadra  – R$ 920...........................................................................................................................................................................................180
0785  ◉  CARIMBOLOGIA (1ª Série - Laranja) - Cartela com 23 Carimbos diferentes, todos identi� cados. Parte ainda com a data do Império. Incluso com os melhores 
valores faciais de 20,50 e 500Rs. Um ou outro pode ter algum senão, mas aqui estamos vendendo o "carimbo".............................................................................................180

775 777 - Pink 781 782780778



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

52

793

789 - 40 Carimbos no total

802 804

800

790

799

794

788 - 64 Carimbos no total

803 805 807

801

806 →

792

795

796 - Pink

798

791 - Sutura

786

787



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

53

809 811808
812

JORNAIS (Continuação)
0786  ◉ CARIMBOLOGIA (3ª Série - Cruzeiro do Sul) Cartela com 39 carimbos diferentes. Todos identi� cados. Em alguns casos, o carimbo é o mesmo, mas aplicado 
sobre facial diferente. Predomina o facial de 10 Réis. Um ou outro pode ter algum senão, mas aqui estamos vendendo o carimbo - Lote 1091 da nossa 65ª VSO de 12/
Maio/2018 com preço original de R$ 180 e agora sendo oferecido com desconto..............................................................................................................................................130
0787  ◉ CARIMBOLOGIA (2ª Série - Coloridos) - Cartela com 58 Carimbos diferentes (as vezes o carimbo é igual, mas aplicado sobre selo diferente) Todos identi� ca-
dos e basicamente quase todos até o facial de 100Rs. Incluso 2 de cor e 3 mudos. 2 pares no meio, calculados como 1 carimbo só. Um ou outro pode ter algum senão, 
mas aqui estamos vendendo o "carimbo"..................................................................................................................................................................................................................220
0788  ◉  CARIMBOLOGIA - 2ª Série Coloridos - 64 diferentes carimbos, de 3 faciais: 10, 20 e 50 Réis - Incluso 4 pares calculados como 1 carimbo só. No meio, data 
16.11.89 (1ª dia pós proclamação da República) Todos identi� cados. Qualidade um pouco mista, mas aqui estamos vendendo o carimbo............................................270
0789  ◉  CARIMBOLOGIA - Emissão Cruzeiro do Sul - Facial de 10 Réis - 40 carimbos diferentes. Incluso 1 par calculado como 1 carimbo só. Todos identi� cados.
Qualidade um pouco mista, mas aqui estamos vendendo o carimbo.....................................................................................................................................................................180
0790    Ano 1891 - Jornal O Movimento, circulado de Ouro Preto para Bambuhy. Selo 10Rs emissão Cruzeiro do Sul. Normal conservação....................................200

CRUZEIRO - SELOS
0791  (*)  (70FS) 20Rs - Larga FILIGRANA DE SUTURA horizontal na parte superior. Pontos de ferrugem..................................................................................................200
0792  (*)  72 - 100Rs - Picote lado esquerdo irregular conforme imagem. 2.700 UF...........................................................................................................................................630
0793  *  72 - 100Rs - Fantástico exemplar "gigante", com goma original, linda e fresca cor e sem ferrugem !! Uma pena ter marcante aminci (não visivel pela frente) na 
altura da palavra correio. Um selo que "chama atenção" - 2.700 UF......................................................................................................................................................................450
0794  (*) 72 - 100Rs - Minusculo corte na lateral esquerda, ocasionado muitas vezes pela própria fragilidade do papel. No mais, perfeito - 2.700 UF...........................810
0795  * 72 - 100Rs - Muito bem centrado. Um selo que chama atenção - 2.700 UF........................................................................................................................................1.800
0796  ◉  72a - 100Rs - Rosa Pink. Carimbo Rio de Janeiro 11.Mar.90 - 720 UF...................................................................................................................................................500
0797  ◉  73 - 200Rs - Classi� cador contendo 200 selos para estudo de picotes e papéis.....................................................................................................................................180
0798  ◉/(*)  73A - Tira de 5 horizontal, ficando o selo do meio com variedade: 6 estrelas. Acompanha selo isolado com a mesma variedade, mas em outro local.....100
0799  *  74b - 300Rs Violeta Cinza - Novo com goma original e pontos de ferrugem - 325 UF..........................................................................................................................220
0800  (*) 74A - 300Rs Cinza ardósia - Picote grosso. Picotagem conforme imagem - 720 UF...........................................................................................................................450
0801  ◉ 74B e 74Ba - 300Rs Ultramar e Cinza ardósia - Picote misto - 935 UF....................................................................................................................................................450
0802  ◉  74Ba - 300Rs Cinza ardósia - Picote misto. Centrado carimbo - 575 UF................................................................................................................................................350
0803  (*)  75a - 500Rs - Quadra e reforço - 340 UF...................................................................................................................................................................................................220
0804  (*) 75A - 500Rs - 240 UF....................................................................................................................................................................................................................................160
0805   *  76a – 700Rs – Quadra com goma, mas com gordura dela – R$ 900 +......................................................................................................................................................220
0806  * 76Aa - 700Rs na cor pardo. Picote superior semi irregular (vide imagem) 550 UF...............................................................................................................................380
0807   (*) 77A - 1$000 - Quadra com  pontos de ferrugem - 340 UF..........................................................................................................................................................................220
0808   *  78 - 100Rs - Goma original (que não é fácil aparecer) e pontos de ferrugem - 300 UF.........................................................................................................................200
0809  ◉  78A + 78F – 100Rs em picote grosso + varidade: Voluta partida acima 2º O de Correio - 600 UF ++.............................................................................................400
0810  ◉  78A - 100Rs em picote grosso + varidade: 3 estrelas com pontos. Selo tipo é cotado em 600UF. Tipica porosidade para este tipo de papel................................400
0811  ◉  78A – 100Rs – Picote grosso. Carimbo : Rio Grande 16.Nov.90 – 600 UF.............................................................................................................................................270
0812  (*) 78B - 100Rs picote misto 11x13 - Irregular na lateral esquerda - 600 UF.............................................................................................................................................300
0813  ◉  CARIMBOLOGIA - 11 diferentes carimbos: Campos, Piracicaba, Rio Grande, Santos, Lorena, S. Matheus (azul) Registrado, Taubaté, Maceió e 2 estrangeiros: 
Correio Montevidéo (Uruguai) e 12 (USA)...............................................................................................................................................................................................................100
0814  ◉  DATAS LEGÍVEIS - Cartela contendo 112 selos, todos com a data legível e entre 27.3.1890 e 6.6.1894. Encaixados sequencialmente na cartela. Em função do 
contrastre do carimbo, maioria sobre o facial de 100Rs (2 tipos) Alguns selos com restrições no meio, mas estamos vendendo é o “carimbo”.......................................300
0815  ◉  Pequeno conjunto com 120 selos usados, englobando todos os faciais. A� xados em folha quadriculada com hawid transparente e dentro de folha de classi� -
cador. No meio, o raro # 72 (100Rs) novo sem goma e pequeno aminci (se fosse perfeito, marcaria cerca de R$ 8.500 !! de catalogo) Incluso trinca do 200 Réis e boa 
variedade de cores. Qualidade um pouco mista, mas a maioria dos selos está perfeito. Lote oriundo do exterior.........................................................................................400

813 - 11 diferentes carimbos

814 - 112 datas legíveis815 - Conjunto com 120 selos
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CRUZEIRO - HISTÓRIA POSTAL
0816    Ano 1890  - Envelope circulado do Rio de Janeiro para os Estados Unidos com chegada. Selo 200Rs em franquia isolada e com duplo carimbo linear aplicado 
no destino para a instrução do envio com o endereço correto, parcialmente aplicado sobre o selo. Pouco usual esta prática.....................................................................100
0817    Ano 1891  - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com chegada + 2 etiquetas o� ciais Alemãs, alusivas a correspondência recebida com 
avaria. Selo Tintureiro (perfeito) + Cruzeiro 300Rs com algumas "comidas", tanto que começa na peça e passa para o selo. Pede-se veri� car........................................150
0818    Ano 1893 - Inteiro Postal BP14 (40Rs) + selo 50Rs, circ. do Pará para a Holanda com o carimbo de chegada aplicado sobre o selo, que não é comum.......110
0819    Ano 1893 - Envelope circulado de Pernambuco para França com chegada e posterior reenviado para a Suiça, também com chegada. Selo 200Rs em franquia 
isolada. Muito boa qualidade.......................................................................................................................................................................................................................................250
0820   Ano 1895 - Envelope circulado de São Sebastião da Estrela (MG) para o Rio de Janeiro com carimbo de transito + chegada. Selo 73bss. Peça com grande 
reparo pegando 1/2 da lateral esquerda. Pede-se veri� car.......................................................................................................................................................................................450
0821   Ano 1898 - Envelope circulado para São Paulo. 2 carimbos ferroviários na peça : Linha Cachoeira (C.Ambulante) sem datador, batido no selo 73bss (200Rs 
bissectado) e no verso, carimbo : Correio Ambulante Norte. Mancha na parte inferior da peça – R$ 1.800...................................................................................................500
0822    3 Envelopes circulados, todos para a Alemanha, com chegada e porteado com selo de 200 Réis. Anos: 1890 (saindo do Rio de Janeiro no ano da sua emissão) 
1893 (saindo da Villa do Caracol (MG) carimbo falhado) e 1894 (saindo do Amazonas).................................................................................................................................180

TINTUREIRO - SELOS  e HISTÓRIA POSTAL
0823  *  2 defeitos de chapa: Grande falha branca ao lado do olho e grande falha na cor vermelha na parte superior. Aminci na lateral esquerda..................................100
0824  *  Goma original e marcante variedade: Falta da letra i em Réis. Uma pena ter aminci no canto superior direito..............................................................................180
0825  (*) 79A (picote grosso) + 79M (E� gie e moldura vermelha no verso) - 450 UF ++..................................................................................................................................350
0826  (*) 79B - Picote 11 - 260 UF...............................................................................................................................................................................................................................180
0827  (*) 79L - Risco no Rosto - Picote fino - 750 UF..............................................................................................................................................................................................600
0828  (*) 79M - Moldura + e� gie no verso (vermelho) Ponto claro na margem superior - 450 UF..................................................................................................................180
0829  (*)  79M – Efígie (cor vermelha) no verso - 450 UF.......................................................................................................................................................................................290

0830  * 79M + 79FS - Quadra, com toda a cor vermelha no verso + larga FILIGRANA DE SUTURA hori-
zontal nos 2 selos superiores. Selo da posição 1 com raspagem. Inédita para nós e provável única nesta 
configuração........................................................................................................................................4.500

0831  *  79M+ 79N  – Efígie/Quadro no verso. Gomados, mas ambos com aminci só visíveis pelo verso - 900 UF......................................................................................360
0832  (*)  79N – Quadro no verso e em picotagem grossa (que no selo normal vale o dobro)  – R$ 900 + 100% ? = R$ 1.800 +................................................................360
0833  * 79N - Quadro azul no verso. Picote grosso. Minimo senão na parte inferior - 450 UF no picote fino...............................................................................................280
0834  (*) 79N (Quadro no verso) Picote conforme imagem - 450 UF...................................................................................................................................................................300
0835  (*)  79N1 – Quadro e efígie no verso. Picote irregular na lateral esquerda – R$ 2.000.............................................................................................................................300
0836  *  79O - Quadro invertido. Goma original - 550 UF ++................................................................................................................................................................................400
0837  (*) 79O - Quadro invertido - 550 UF...............................................................................................................................................................................................................360
0838  (*) 79P - Par horizontal tete beche. Goma bem parcial e gordura dela, principalmente no selo da esquerda. Certi� cado de expertização Behr - 1.950 UF...........1.100
0839  (*)  79P - Tete beche vertical (+ escasso que o horizontal) margem esquerda de folha. Reforço. Foto certi� cado de expertização Peter Meyer - 1.950 UF.........1.650
0840  ◉  79S - Nº 4 em vermelho na margem direita. Carimbo: Rio Grande 4.ago.92 - 450 UF +.....................................................................................................................350
0841  ◉  CARIMBOLOGIA - 25 carimbos diferentes, todos identi� cados e montados em folha quadriculada. Incluso 1 mudo e fragmento com 3 selos e carimbo Boa 
Sorte (computado como 1 carimbo só)......................................................................................................................................................................................................................180
0842    Ano 1891 - Envelope circulado de São Paulo para a França, com carimbo de transito no Rio de Janeiro + ferroviário + de chegada. 2 selos, sendo um a� xado 
de ponta cabeça para o outro. 1 deles com senão.....................................................................................................................................................................................................150
0843    Ano 1893 - Inteiro Postal tipo EN (100Rs) + selo isolado circulado de São Paulo para o Rio de Janeiro, com chegada e Ano 1895 - Circulado do Rio de Janeiro 
para Pelotas com chegada e porteado com selo Cabecinha. Total 2 peças............................................................................................................................................................120

CABECINHA - SELOS e HISTÓRIA POSTAL
0844  ◉ TRINCAS - 6, sendo 5 horizontal - 4 sobre fragmento. Se fosse no tintureiro, marcariam 540 UF (acima de R$ 1.400)................................................................150
0845  *  ENSAIO - Bicolor (vermelho/azul) no facial de 10Rs + cor vermelha deslocada para a direita. Pequenino senão na parte inferior............................................180
0846  ◉  Marcante Variedade: Falta da letra B em República. Conhecemos apenas outros 2 exemplares usados com esta variedade..........................................................250
0847  (*)  80C - 250 UF.................................................................................................................................................................................................................................................180
0848  **  80D - Picote 13, absolutamente ** que é muito raro aparecer. Além disto, o vermelho está visivelmente deslocado para a esquerda. Um pena ter claro em 1
 picote na parte inferior................................................................................................................................................................................................................................................220
0849  *  80D - Papel Gessado, picote 13 - Escassa quadra com resto de goma original. Selo da posição 3 com vinco lateral, não visivel pela frente - É a 3ª vez que temos 
quadra sem carimbo deste selo para venda. Acredito que não existam + do que 10 quadras dele - 1.920 UF ++.......................................................................................1.350
0850  ◉ DATAS LEGÍVEIS - Cartela contendo 95 selos, todos com a data legível, diferentes e entre 21.3.1893 e 21.11.1894. Encaixados sequencialmente na cartela. 3 
pares calculados como 1 carimbo só. Alguns selos com restrição, mas aqui estamos vendendo o carimbo. Lote 1254 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço 
original de R$ 150 e agora sendo oferecido com desconto......................................................................................................................................................................................120
0851  ◉ DATAS LEGÍVEIS - Cartela contendo 234 selos, todos com a data legível, diferentes  e entre 11.3.1893 e 08.04.1895. Encaixados sequencialmente na cartela. 8 
pares calculados como 1 carimbo só. Alguns selos com restrições no meio, mas aqui o que estamos vendendo é o “carimbo”..........................................................................250
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Não se esqueça: E� a VSO será realizada no Clube XV (Av. Washington Luiz, 565 -
 4ª andar - Boqueirão - Santos (SP) e será comemorativa aos 80 anos do Clube 

Filatélico e Numismático de Santos  e aos 100 anos da Sociedade Philatélica 
Pauli� a (SPP) e ocorrerá durante  a 24 ª  SANPEX

CABECINHA - SELOS e HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
0852  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartelas com 123 diferentes. Boa parte sobre fragmento. Incluso tipo Francês, Registrado, MP, London (carimbo estrangeiro) etc. Todos 
identi� cados. Qualidade um pouco mista, mas aqui estamos vendendo o carimbo...........................................................................................................................................450
0853    Ano 1894 - Envelope circulado de Cláudio (MG) com o dia de forma manuscrita, para a Estação de São Pedro. No verso, carimbo ferroviário da Linha do 
Centro (falhado) e da cidade de Oliveira...................................................................................................................................................................................................................200

MADRUGADA - SELOS
0854  ◉  81B - 10Rs picote 13x11 - Bloco de 10 horizontal com carimbo de S.Paulo. Reforço para não abrir - 300 UF +.............................................................................180
0855  (*)  81CT - 10Rs - Variedade CARRAPATO - Papel gessado  - 1.800 UF +..................................................................................................................................................1.350
0856  ◉  81CT - 10Rs - Variedade CARRAPATO - Papel gessado - 1.800 UF +.........................................................................................................................................1.150
0857  ◉  81CT - 10Rs - Variedade CARRAPATO - Papel gessado. Par horizontal, selo direito com a variedade- 1.800 UF ++........................................................1.250
0858  ◉  81G - 10Rs - Variedade: MEIA LUA - Par horizontal, � cando o selo direito com a variedade - 1.800 UF ++...............................................................................1.250
0859  ◉  81T - 10Rs - Variedade CARRAPATO - Par vertical, � cando o selo inferior com a variedade - 1.800 UF ++...............................................................................1.100
0860  ◉  82aL - 20Rs - 2 Blocos horizontal com 8 selos. Ambos com carimbo : Itinga (MG) 25.Jul.1905 - R$ 1.200.....................................................................................200
0861  (*) 82aM - 20Rs - Picote 8.5-9 - Quadra. Alguns vincos originários do papel - 400 UF...........................................................................................................................250
0862  ◉  82T - 20Rs - Variedade : CARRAPATO - 480 UF.......................................................................................................................................................................................380
0863  ◉  83T - 50Rs - Variedade: CARRAPATO - Pequeno aminci na parte superior - 420 UF.........................................................................................................................220
0864  ◉  83T - 50Rs com variedade CARRAPATO - 420 UF...................................................................................................................................................................................340
0865  ◉  84 + 93 - 100Rs - O célebre par 1894/1897. Uma pena ter forte dobra horizontal atingindo os 2 selos e senões nos picotes, também nos 2 selos - 1.800 UF 
(Acima de R$ 7.000) para perfeito. Aqui pedimos cerca de 8 % deste valor.........................................................................................................................................................540
0866  ◉  CABEÇAS  TROCADAS - Lote com 23, assim dividido: 200Rs - 5 exemplares (3 sobre fragmento) 500Rs - 11 exemplares (9 deles sobre fragmento) e 700Rs 
- 7 exemplares - 5.280 UF !!(Acima de R$ 20.000)................................................................................................................................................................................................1.000
0867  (*)  84F - Cabeça de 200Rs - 2 pequenos adelgaçamentos no verso. Escasso selo - 2.300 UF...............................................................................................................1.200
0868  ◉  84F2 - Cabeça de 700Rs - Cartela com 3 selos. 1 deles com a chapa e posição identi� cado - 660 UF.................................................................................................120
0869  ◉  84 H - 100Rs Cabeça retocada - Escasso conjunto com 29 !!  Pouco comum aparecerem quantias grandes assim de uma só vez. Um ou outro talvez com senão - 
1.740 UF.........................................................................................................................................................................................................................................................................500
0870  (*)  85B - 200Rs em picote misto 13 x 11 - 255 UF.........................................................................................................................................................................................180
0871  *  86aL - 300Rs picote 5-5,7 - 300 UF - Bem limpo........................................................................................................................................................................................200
0872  (*)  86A - 300Rs Picote � no - Pontos de ferrugem - 450 UF.........................................................................................................................................................................270
0873  ◉  86G - 300Rs - Variedade: MEIA LUA - Par horizontal. Selo da direita com a variedade. Aminci no selo esquerdo - 300 UF........................................................240
0874  ◉  87CT - 500Rs Variedade CARRAPATO - 2 selos em papel gessado (não catalogado neste valor) mas ambos com aminci em maior ou menor proporção - 960 
UF para perfeitos no papel normal.............................................................................................................................................................................................................................260
0875  *  87 ou 87a - 500Rs - Gomado e com impressão em relevo (igual ao Jornais e não catalogado neste selo) + traço azul vertical na faixa Réis esquerda..............180
0876  *  88A - 700Rs em picote � no. Pontos de ferrugem - 325 UF........................................................................................................................................................................220
0877  ◉  88G - 700Rs - Variedade MEIA LUA - 2 selos com aminci em maior ou menor proporção - 1.100 UF para perfeitos.....................................................................180
0878  ◉ 88G - 700Rs - Variedade: MEIA LUA - Picote irregular. Carimbo: S.Gothardo (MG) - 550 UF...........................................................................................................290
0879  ◉  88T - 700Rs Variedade: CARRAPATO - 480 UF........................................................................................................................................................................................380
0880  *  89A - 1$000 no raro picote � no. Com resto de goma original - 2.250 UF............................................................................................................................................1.250
0881  ◉  89A - 1.000Rs - Picote � no - Carimbo: Funil - 900 UF..............................................................................................................................................................................600
0882  *  90 - 2$000 - Gomado. Bela e forte nuance. Variedade: Grande falha branca acima do S de Réis direito - 750 UF +.......................................................................540
0883  (*)  90 - 2$000 - Sem goma e escurecido - 750 UF...........................................................................................................................................................................................450
0884  * 90 - 2$000. Alguns pontos de ferrugem - 750 UF........................................................................................................................................................................................400
0885  ◉  90CT - 2$000 - Papel Gessado e variedade CARRAPATO - Não catalogado neste papel - 480 UF ++..............................................................................................400
0886  ** /*  96 - 100Rs - Quadra, 2 selos ** ! e os outros 2 só com marca de charneira e sem ferrugem– R$  600 ++........................................................................................270
0887  *  96 Z (Flecha) - 100Rs. Goma escurecida - 750 UF......................................................................................................................................................................................500
0888  *  98 - 200Rs Azul - Par horizontal. Resto de papel atrás - 500 UF.................................................................................................................................................................315
0889  (*) 102F - 100Rs - Variedade "� echa" - Resto de goma original - 500 UF...................................................................................................................................................350
0890  (*) 102 S - 100Rs Vermelho pálido com cifra 7 - 800 UF...............................................................................................................................................................................540
0891  * 107/111 - 10 a 300Réis - Todos gomados e com � ligrana indistinta - 318 UF.........................................................................................................................................220
0892  **  107A - 10Rs – Filigrana Correio Federal – Bloco de 8 horizontal! com pequena abertura entre as tiras – R$ 240 cada selo x 8 = R$ 1.920 +..............................315
0893  */** 108/108A - 20Rs - Bloco de 6 horizontal. Calculamos 4 selos com Filigrana indistinta e 2 com Filigrana Correio Federal (aparecem as letras "EIO" e "FE" - 
380 UF ++......................................................................................................................................................................................................................................................................270
0894  **/*  108/108A - 20Rs - Bloco de 25 (5x5) canto inferior direito do panô, estando 20 deles ** e 5 com leves pontos de ferrugem. Consideramos 12 com � ligrana 
Correio Federal e 8 indistintos - 1.720 UF ++........................................................................................................................................................................................................1.000
0895  *  109 – 50Rs Filigrana Indistinta – Quadra – R$ 960...................................................................................................................................................................................260
0896  **  109A – 50Rs Filigrana Correio Federal – Luxuosa quadra! Margem de folha – R$ 1.880 ++............................................................................................................450
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921 - Lote com 137 carimbos, todos do tipo Frânces

918 - Lote com 243 carimbos, todos do Estado de S.Paulo

922 - Coleção com 490 ! Carimbos diferentes 923 - 1.400 sobre fragmento 927 - 28 peças com 10 Réis
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917 - 14 selos com o mesmo carimbo
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MADRUGADA - SELOS (Continuação)
0897  **  109A – 50Rs Filigrana Correio Federal (letras FED) Picote e centragem conforme imagem - 240 UF +........................................................................................200
0898  * 110AS ou 110BS ? - 100Rs Filigrando + cifra 7. Aqui estamos considerando o + barato, que marca 400 UF.....................................................................................290
0899  (*)  111A – 200Rs Filigrana Correio Federal – Vistosa quadra, margem superior de folha – R$ 3.800..............................................................................................1.000
0900  * 111A – 200Rs Filigrana Correio Federal – Quadra – R$ 3.800..............................................................................................................................................................1.050
0901  (*)  112A – 300Rs Fil. Correio Federal. Quadra com pequeno reforço no par direito – R$ 11.200 ++...............................................................................2.700
0902  ◉  FALSO POSTAL 86FP1 - 300Réis - 600 UF.................................................................................................................................................................................................400
0903  ◉  FALSO POSTAL 86FP1 - 300Réis - 600 UF.................................................................................................................................................................................................360
0904  ◉  FALSO POSTAL 86FP1 - 300Réis - 600 UF.................................................................................................................................................................................................360
0905  ◉  FALSO POSTAL 86FP1 - 300Réis - 600 UF.................................................................................................................................................................................................450
0906  ◉  FALSO POSTAL 86FP1 - 300Réis - Pequenino corte no canto superior direito - 600 UF ....................................................................................................................270
0907  ◉  FALSO POSTAL 86FP2 - 300Réis - 560 UF.................................................................................................................................................................................................450
0908  ◉  FALSO POSTAL 86FP2 - 300Réis - Marca de vinco horizontal na parte superior - 560 UF.................................................................................................................220
0909  ◉  FALSO POSTAL 86FP2 - 300Réis - 560 UF.................................................................................................................................................................................................270
0910  ◉  FALSO POSTAL 86FP2 - 300Réis - 560 UF.................................................................................................................................................................................................270
0911  ◉  FALSO POSTAL 87FP - 500Rs - 720 UF.......................................................................................................................................................................................................520
0912  ◉  FALSO POSTAL 87FP - 500Rs - 720 UF.......................................................................................................................................................................................................600
0913  ◉  FALSO POSTAL 98FP1 - 200Réis - 1.000 UF.............................................................................................................................................................................................720
0914  ◉  FALSO POSTAL 98FP2 -  200Réis - 600 UF.................................................................................................................................................................................................450
0915  ◉  FALSO POSTAL 98FP2 -  200Réis - 600 UF.................................................................................................................................................................................................360
0916  ◉  FALSO POSTAL 98FP2 -  200Réis - 600 UF.................................................................................................................................................................................................450

MADRUGADA - CARIMBOLOGIA
0917  ◉ SANTANA DO SAPÉ (Carimbo do tipo primitivo e sem Cercadura) Lote com 14 selos (10 selos e 2 pares) de 5 tipos diferentes. Apenas 1 selo não está sobre 
fragmento.......................................................................................................................................................................................................................................................................120
0918  ◉  ESTADO DE SÃO PAULO - 243 carimbos, sendo que todos os 61 múltiplos foram contados como 1 carimbo só. Minima duplicidade, mas as vezes o carimbo 
é da mesma localidade, mas muda o formato, a cor, o tipo etc. Aqui pedimos apenas R$ 3 por carimbo. A qualidade é muito boa de um modo geral. Ex coleção Claudio 
Monteaperto..................................................................................................................................................................................................................................................................720
0919 ◉  ESTADO DO PARANÁ - 75 carimbos, sendo que todos os 28 múltiplos foram contados como 1 carimbo só. A qualidade é muito boa de um modo geral. 
Minima duplicidade, mas as vezes o carimbo é da mesma localidade, mas muda o formato, a cor, o tipo etc. Ex coleção Claudio Monteaperto....................................270
0920  ◉ 37 carimbos de 3 diferentes estados: Espirito Santo (16 carimbos, sendo 7 em pares) Pará (10 carimbos, sendo 5 em pares e 2 em trincas) e Sergipe (11 carim-
bos, sendo 3 em par) Lotes 1392, 1394 e 1397 na nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 que estavam sendo oferecidos separadamente com um preço original de R$ 280 e ag-
ora estamos vendendo em conjunto com preço reduzido.......................................................................................................................................................................................200
0921  ◉  TIPO FRANCÊS - 2 Cartelas com 137 selos, de 10 diferentes cidades: Tiete (28) Queluz (25) Pilão Arcado (2) Pindamonhangaba (42) Tamanduá (11) S. Rita 
do Paraiso (1) Conceição do Serro (2) São Bento do Sapucahy (13) Batataes (9) e Pinheiro (4) Todos os 12 pares foram calculados como 1 carimbo só. Grande parte 
ainda sobre fragmento. Pouco comum aparecerem quantias assim deste tipo de carimbo.............................................................................................................................1.000
0922  ◉ Classsi� cador contendo 490 !! CARIMBOS DIFERENTES, de Agencias/Localidades, separados por letras e basicamente de 3 setores: Cidades/Agencias, Ad-
ministrações e outros, que englobam: Manuscritos, Paquebot, Mudos, Sinete (Bahia) Avulsa além de 3 estrangeiros. Todos os 200 ! mútiplos foram calculados como 
1 carimbo só e destes, 7 estão em quadras ou tiras de 4, fora as muitas trincas. Todos um a um identi� cados. Engloba todos os facias, de 10 Réis à 2.000 Réis. Algum 
selo pode apresentar pequeno defeito, mas aqui estamos vendendo o carimbo. Já faz um bom tempo que não tínhamos um conjunto tão extenso à venda...............1.700

OUTROS/ACUMULAÇÕES
0923  ◉  Quase 1.400 selos, todos ainda sobre fragmento. Muitos múltiplos, inclusive par do 2$000. Lote ainda "virgem" pois os selos não foram lavados....................500
0924  ◉  Classificador com 1.000 selos diversos para estudo. Englobando basicamente todos os faciais, inclusive do 2$000.......................................................................380

MADRUGADA - HISTÓRIA POSTAL
0925    Ano 1901 - Jornal Gazeta do Povo, circulado de Campos (RJ) para Villa Nova de Lima (MG) e porteado com selo de 10 Réis................................................280
0926    Ano 1902 ? - Envelope impresso circulado do Rio Grande do Sul para o Holanda, com chegada e porteado com tira horizontal de 5 do 10Réis..................100
0927 FACIAL DE 10 RÉIS - Conjunto com 28 ! Inteiros Postais circulados, sendo só 2 internamente (Bilhete Postal) e 26 para o exterior e destes, 25 são
CINTAS. Toda peça tem o selo complementar para compor o porte, na maioria das vezes de 50 Réis, ou seja, a peça com facial de 40 Réis e o selo de 10 Réis. Não 
separado pelos tipos, mas aparentemente tem 2 peças com a emissão de 1894 (Dez Réis) Vímos 1 picote grosso no meio. Destinos: Alemanha (maioria) México, 
Argentina, Suiça, Estados Unidos, Inglaterra, França, Chile e Bélgica...........................................................................................................................................................400

919 - Lote com 75 carimbos, todos do Paraná 925

926
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928 - 16 peças com 20Rs
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967 - 59 Carimbos diferentes
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MADRUGADA - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
0928     FACIAL DE 20 RÉIS - Conjunto com 16 peças circuladas , sendo 14 Inteiros Postais, 1 Cartão Postal e 1 Envelope. Só 4 circulados internamente e dos que vão 
para o exterior, 7 são cintas e 4 Bilhete Postal (entre eles o # 47C) Toda peça tem o selo complementar para compor o porte. Não separado pelos tipos, mas notamos 1 
papel gessado no meio. Destinos: Alemanha (maioria) Italia e França.................................................................................................................................................................250

JORNAL SOBRETAXADO - SELOS e HISTÓRIA POSTAL
0929  ◉  114  - 100/50 - Quadra com centrado carimbo: Jaraguá 17...98 - 720 UF para 4 selos isolados..........................................................................................................290
0930  (*)  (114DM) - 100/50 - Dupla sobrecarga, sendo uma na margem. Não catalogado. No 117DM é cotado em 1.000 UF..................................................................540
0932   *  116 I - 200/100 - Sobrecarga invertida - 350 UF.........................................................................................................................................................................................270
0933  ◉ 117CD - 300/200 - Sobrecarga vermelha (experimental) sobre a violeta - corte fechado no lado esquerdo. Sem cotação para ◉. Novo é cotado em 2.100 UF..600
0934  ◉ 118D - 500/300 - Sobrecarga dupla. Pequeno senão no canto superior direito - R$ 3.100...................................................................................................................360
0935  ◉ 118VI - 500/300 - Sobrecarga na cor violeta - 240 UF................................................................................................................................................................................180
0936  (*)  119E - 700/700 - Um pouco escurecido pelo tempo e com a sobrecarga um pouco “apagada” - R$ 6.200.......................................................................................900
0937  *  119Ve - 700/500 - Sobrecarga Verde/Laranja - Quadra - 1.000 UF +......................................................................................................................................................630
0938  ◉  119Ve - 700/500 - Sobrecarga Verde/Laranja - Carimbo mudo em roxo no canto inferior esquerdo - 390 UF................................................................................250
0939  ◉  121 - 1.000/700 - Cartela com 10 selos perfeitos - R$ 2.100.......................................................................................................................................................................190
0940  (*)  (122) - 1.000/700 - Ensaio ? Prova ? Sobrecarga provisória ? Cor violeta e o algarismo “2” sobre o “1” de 1.000 inferior. Este selo é a parte superior do outro 
selo (deviam formar um par) na nossa Venda Sob Ofertas de 22/Março/2003 (Lote 947). Aminci....................................................................................................................220
0941  (*)  124D - 2.000/1.000 - Com nitida dupla sobrecarga em 2 locais. Sem cotação para novo, no usado cota 1.800 UF....................................................................1.100
0942  (*)  125D - 200/100, com sobrecarga dupla. Com a picotagem um pouco falha (vide foto) – R$ 1.750................................................................................................360
0943  * 127D - 50/20 - Par horizontal, � cando o selo da direita com dupla impressão da sobrecarga. Falta 1 picote nele - 650 UF............................................................350
0944  ◉  127R - 50/20 - Impressão em relevo. Carimbo Mogy Mirim (SP) Picote direito irregular - 800 UF..................................................................................................430
0945  ◉  128 - 100/50 - Par horizontal, ambos com a variedade C (Letras recortadas) - 150 UF + 150% = 375 UF........................................................................................200
0946  (*) 128a - 100/50 - Sobrecarga na cor azul. Quadra. Selo da posição 3 com senão e não cotado - 300 UF............................................................................................180
0947  ◉  128D - 100/50 -  Sobrecarga dupla parcial, aparecendo o algarismo 100 no canto superior. Sem cotação para usado - 1.300 UF (novo)...................................630
0948  (*) 128D - 100/50 - Sobrecarga dupla parcial. Foto certi� cado de expertização Peter Meyer - 1.300 UF..............................................................................................800
0949  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartelas com 32 CARIMBOS diferentes, todos identi� cados e englobando 9 diferentes faciais. Algum pode ter algum senão, mas aqui 
estamos vendendo o "carimbo"...................................................................................................................................................................................................................................200
0950    Ano 1899 - Envelope circulado dentro da cidade de São Paulo, com chegada. Selo 125 (200/100)..................................................................................................120
0951  Ano 1900 - Envelope circulado dentro do RJ, com chegada. Arquivo Perret. Par selo 115 (100/50) que usados cotam 600 UF.................................................360

CRUZEIRO SOBRETAXADO - SELOS 
0952  (*)/* 129/135 - Série completa - 405 UF pelos tipos + baratos.....................................................................................................................................................................300
0953  (*)  129D - 50/20 - Varidade: Sobrecarga dupla - 400 UF..............................................................................................................................................................................320
0954  (*) 132a - 500Rs Cinza Ardósia no raro picote grosso. Normal picotagem irregular - 4.000 UF........................................................................................2.700
0955  * 133 - 700/500 - Variedade no selo tipo: 6 estrelas........................................................................................................................................................................................150
0956  (*) 133 - 700/500 - 3 selos em cores bem diferentes entre si - R$ 1.200 (cotação 2013) para os selos tipo............................................................................................250
0957  (*) 135a - 2.000/1.000 - Sobrecarga na cor carmim - 500 UF.......................................................................................................................................................................360
0958  * 135a - 2.000/1.000 - Sobrecarga na cor carmim - 500 UF...........................................................................................................................................................................380
0959  ◉  135Ba - 2.000/1.000 - Sobrecarga na cor carmin e picote misto - 325 UF..............................................................................................................................................220

PRÓCERES - SELOS 
0960  *  136/153 - Série completa, com variação de cor nos faciais : 100, 200 e 5.000Rs - R$ 2.202..................................................................................................................600
0962  *  152 - 5$000 Rodrigues Alves, com alguns pontos de ferrugem - 300 UF................................................................................................................................................190
0963  * 152 - 5.000Rs Rodrigues Alves  - 300 UF......................................................................................................................................................................................................220
0964  * 152 - 5.000Rs Rodrigues Alves  - Bem limpo - 300 UF...............................................................................................................................................................................230
0965  * 152 - 5$000 Rodrigues Alves - O principal selo da série - 300 UF.............................................................................................................................................................220
0966  */** - SELOS DAS CADERNETAS - 138G/140G - Folha de album contendo selos em posições das mini folhas oriundas das cadernetas. Todos sem carimbo e a 
grande maioria gomados. Faciais: 50 Réis (2 pares + 6 isolados) 100 Réis (2 pares + 1 isolado) e 200 Réis (2 pares + 4 isolados) - 480 UF..............................................200
0967  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 53 diferentes + 6 mudos + 2 Paquebot + outro não identi� cado. Total 62 carimbos diferentes. 31 deles em múltiplos (50%) 
até em quadras ! e sempre calculados como 1 carimbo só. Todos identi� cados. Um ou outro em qualidade mista..................................................................................... 200

962 963 964 965

960
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968 - 54 Carimbos diferentes sobre 100Rs

969 970

973972

975

974

980978 - 31 peças com 200 Réis 979 - 54 peças com diferentes carimbos

971

977 - 43 peças com 50 Réis
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PRÓCERES - SELOS Continuação)
0968  ◉  CARIMBOLOGIA - Só sobre facial de 100 Réis Vermelho - Cartela com 54 diferentes, sendo 33 deles em múltiplos, com até blocos de 10 selos !! sempre 
calculado como 1 carimbo só. Todos identi� cados..................................................................................................................................................................................................170

PRÓCERES - HISTÓRIA POSTAL
0969   Ano 1906 - Jornal Luz d´Apparecida, circulado de Apparecida (SP) para Santa Barbara do Monte Verde (MG) Selo 10Rs com carimbo ferroviário: Norte 
Rápido. Normal conservação......................................................................................................................................................................................................................................170
0970   Ano 190 ? - Jornal O Sericicultor circulado para Lavras. Origem ? Selo 10Rs com carimbo ilegível...............................................................................................150
0971   Ano 1911 - Jornal O Sericicultor circulado de Barbacena para Lavras. Selo 10Rs com defeito na lateral esquerda.......................................................................170
0972   Ano 1912 - Jornal O Sericicultor circulado de Barbacena para Lavras. Selo 10Rs..............................................................................................................................200
0973   Ano 1914 - Envelope registrado circulado de Corumbá para a Alemanha, com transito no Uruguai + Italia + chegada. 510 Réis de porte em 21 selos de 10 
Réis e 3 selos de 100 Réis..............................................................................................................................................................................................................................................100
0974   Ano 1914 - Envelope registrado circulado de Corumbá para a Alemanha, com transito no Uruguai + Italia + chegada. 620 Réis de porte em 25 selos de 20 
Réis (2 com defeito) 2 selos de 10 Réis e 1 selo de 100 Réis....................................................................................................................................................................................100
0975   Ano 1916 - Envelope timbrado do Gabinete do Vice Presidente - Senado Federal, registrado, circulado com carimbo Senado (RJ) para Paris e posterior 
devolvido com ao todo 19 !! carimbos. 700Rs de porte em 2x100Rs e 500Rs. Normal conservação para peças com este trajeto................................................................180
0976     6 peças circuladas para a Alemanha, sendo 5 inteiros postais (2 cintas, 1 envelope e 1 Carta Bilhete) Incluso 100Rs com legenda American Bank na margem 
da folha inferior - 1 registrado. Entre faciais de 10Rs e 500Rs. Muito boa qualidade. Vide imagem na web...................................................................................................150
0977  FACIAL DE 50 RÉIS - Grande conjunto com 43 peças circuladas, sendo 5 envelopes/cartões postais e 38 Inteiros Postais (maioria B.Postal de 50Rs) Em 
quase todos os casos, o(s) selo(s) está completando o porte. Entre o selo isolado e o mesmo 2x. Incluso diferenças de nuance. Destinos: Alemanha, Estados Unidos, 
Austria, Inglaterra, França, Suiça e Dinamarca. A grande maioria das peças vai para o exterior. Incluso 3 x BP 67 (120 UF = Cerca de R$ 360).....................................270
0978  FACIAL DE 200 RÉIS - Conjunto com 31 peças circuladas, sendo 14 internamente (3 delas registradas e 3 com selos de bobina) e 17 ao exterior, com desti-
nos: Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Canada (registrado) Austria, Bélgica e Suiça. Tanto as peças circuladas internamente como as para o exterior, estão portea-
dos com selo isolado, nas 2 nuances...........................................................................................................................................................................................................................180
0979    CARIMBOLOGIA - Lote contendo 54 peças circuladas, com diferentes CARIMBOS de cidades/Agencias. Mediante solicitação enviaremos a relação dos 
carimbos. Notem que temos diversas peças registradas, além dos 3 inteiros de remessa de valor (EV1) que já marcam 180 UF (perto de R$ 700) e outros inteiros 
postais que também marcam bem. Aqui pedimos apenas R$ 10 !! por item que é muito barato........................................................................................................................540

REGULARES EM GERAL (Selos tipo, ensaios, provas, variedades catalogadas e não, sem picote etc..)     
0980  **/*  154 - 10Rs Alegoria - Quadra canto inferior esquerdo de folha, com "orelha" no selo da posição 3.............................................................................................150
0981  *  157 - 50Rs Alegoria, sem � ligrana  - Variedade: transparência/decalque total. Falta 1 picote no canto inferior e minima gordura central. Selo tipo é cotado em 
R$ 940.............................................................................................................................................................................................................................................................................100
0982  *  157 - 50Rs Alegoria - Par horizontal sem � ligrana  - R$ 1.880.................................................................................................................................................................360
0983  **/*  157 - 50Rs Alegoria - Rara quadra sem � ligrana, 3 selos ** ! e 1 * - R$ 3.760 +................................................................................................................................600
0984  (*) 158 - 100Rs - Quadra com enorme deslocamento do picote vertical e vistoso do horizontal. 2 reforços para não abrir..............................................................100
0985  * 159 - 300Rs Alegoria - Quadra - Pontos de ferrugem - R$ 800..................................................................................................................................................................200
0986  ◉ 161/161Es - 10Rs - Bloco de 9 (3x3), � cando 3 com e 6 sem � ligrana. Sem cotação para usado no catálogo. No novo, cota 800 UF............................................270
0987  ◉ 164/164Es - 50Rs - Bloco de 20 selos (5x4), � cando 4 sem � ligrana (do espaço) 4 selos � ligranados, com defeito - 600 UF +......................................................180
0988  *  165/165Es - 100Rs - Rara quadra, � cando os selos da esquerda, SEM FILIGRANA e os da direita, � ligranados. Não catalogado neste selo, onde só os 2 selos 
� ligranados somam R$ 1.200. Se formos considerar a proporção usada nos selos vovó (catalogo de 1995) para pares com e sem � ligrana (média de 5,5 x) temos pelo 
menos R$ 6.600. Também se formos usar a proporção dos selos + baratos catalogados desta emissão, eles valem cerca de 7,5x o selo normal e assim teremos o incrível 
valor de R$ 9.000 !!....................................................................................................................................................................................................................................................1.350
0989  *  166Es - 200Rs Alegoria - Sem � ligrana - 500 UF........................................................................................................................................................................................240
0990  **  166Es - 200Rs Alegoria - Sem � ligrana - Pouco comum aparecer neste estado - 500 UF ++............................................................................................................360
0991  (*) 167 - 300Rs com � ligrana e visivel deslocamento do picote horizontal. Selo tipo cota 250 UF.........................................................................................................170
0992  (*) ALEGORIA - PROVAS: 20Rs (cor verde, papel couchê) 200Rs (cor azul, papel jornal) 200Rs (cor vermelha, papel médio liso)..............................................150

983 984

989 990

← 982

991

988 - 2 sem filigrana

992

987 - 4 selos sem filigrana
986 - Com e sem filigrana
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1038
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REGULARES EM GERAL (Selos tipo, ensaios, provas, variedades catalogadas e não, sem picote etc..)
(Continuação)

0993  * 171Es - 2$000Rs - Sem � ligrana - 750 UF.....................................................................................................................................................................................................450
0994  ◉ 173B - 10Rs Viação - Bloco de 24 selos (6x4) em papel cebolinha - 600 UF...........................................................................................................................................220
0995  *  174A - 20Rs Viação - Quadra em papel gessado - R$ 6.400..................................................................................................................................................................1.050
0996  *  (175A) 25Rs Indústria em PAPEL GESSADO, que não é catalogado neste selo. Outros valem em média 800 UF.........................................................................500
0997  (*)  (177A) 50Rs Indústria. PAPEL GESSADO - Não catalogado neste selo. Os outros, marcam em média 850 UF............................................................................450
0998  *  (180A) 100Rs Aviação. PAPEL GESSADO - Não catalogado neste selo. Os outros, marcam em média 850 UF. Bem limpo, sem ferrugem..............................500
0999  *  (182A) 150Rs Aviação. PAPEL GESSADO - Não catalogado neste selo. Os outros, marcam em média 850 UF..............................................................................500
1.000  *  184A - 200Rs Aviação - Papel gessado. Gomado, com aderência de papel no canto superior esquerdo - 800 UF.............................................................................520
1.001  *  184B - 200Rs sem � ligrana e em papel película - R$ 500...........................................................................................................................................................................180
1.002  *  187Ba - 500Rs em papel película e na cor pardo avermelhado - 625 UF................................................................................................................................................500
1.003  * 194v (ano 1995) - 40Rs Agricultura - Quadra - 240 UF (R$ 960).............................................................................................................................................................200
1.004  *  200 - 200Rs Aviação - Filigrana D - Pontos de ferrugem - Escasso de aparecer - 1.200 UF..................................................................................................................600
1.005  * 203avL (ano 1995) - 400Rs Mercúrio - Quadra - 360 UF (R$ 1.440)........................................................................................................................................................300
1.006   *  203C + 203D (ano 1995) - 400Rs Mercúrio - Chapas riscadas....................................................................................................................................................................220
1.007  (*)  203D (ano 1995) 400Rs - Quadra, selo da posição 3 com chapa riscada............................................................................................................................................100
1.008  **/*  203vC (ano 1995) - 400Rs Mercúrio – Quadra, � cando o 2º selo com a variedade (chapa riscada) Os 2 selos da esquerda estão ** - 600 UF (420 UF da var-
iedade + 3 selos comuns) Cotação de 24 anos atrás.................................................................................................................................................................................................540
1.009  **  205Fv (ano 1995) - 600Rs Navegação, � ligrana vertical, papel � no - Par horizontal - 360 UF.  (R$ 1.440).....................................................................................360
1.010  *  206 - 1$000 Navegação - Filigrana D, picote 8.5 - Limpíssimo, só com marca de charneira e sem ferrugem - 435 UF...................................................................360
1.011  */**  208 (atual) - 5.000Rs Instrucção - Quadra margem direita de folha, 3 selos * e 1 ** - R$ 480.........................................................................................................180
1.012  *  208FvEs (ano 1995) - 5.000Rs Instrucção - Sem � ligrana - 300 UF (R$ 1.200)......................................................................................................................................315
1.013  *  208h/Es (ano 1995) - 5.000Rs Instrucção - Quadra, 2 selos com e 2 selos sem � ligrana. O selo sem � ligrana marca 3x + que o selo normal - O selo normal 
cota R$ 120 e o sem � ligrana R$ 360 (3 x) portanto daria R$ 960...........................................................................................................................................................................200
1.014  *  209/215 - Filigrana Estadão (E) Série completa em quadras - 900 UF....................................................................................................................................................600
1.015  ◉ (209Es) 10Rs Viação - Filigrana ESTADÃO - Quadra, � cando os 2 selos da esquerda SEM FILIGRANA. A letra "E" de Estados começa nos selos da di-
reita na junção dos picotes. Em quadra só é catalogado no 211Es, sem cotação para usado e com 20.000 !! UF (acima de R$ 80.000) para novo. O par do 210Es é 
cotado em 10.000 UF (cerca de  R$ 40.000) para usado e aqui nós temos uma quadra !! Inédito para nós..................................................................................2.000
1.016  **/* 210 - 20Rs Viação - Bloco com 80 selos (10x8) Filigrana Estados Unidos do Brasil - Emissão de 1924, ordem nº 5 - R$ 6.400 pelo catalogo de 2013 - Lote 
1684 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 200 e agora sendo oferecido com desconto, que dá cerca de 2,5% !! de catalogo..............................160
1.017  *  210A - 20Rs Viação - Quadra, margem de folha – 800 UF.......................................................................................................................................................................360
1.018  *  210A - 20Rs Viação - Par vertical, quase ** - 400 UF..................................................................................................................................................................................270
1.019  ◉ (214Es) 200Rs Aviação - Filigrana ESTADÃO - Quadra, � cando os 2 selos superiores, SEM FILIGRANA. Reforço no par direito. A exemplo do lote # 
1.015, peça não catalogada e também inédita para nós e vinda do mesmo colecionador do (209Es)..........................................................................................2.000
1.020  * 238a (ano 1995) - 2.000Rs Instrucção - Quadra * - 240 UF (R$ 960).......................................................................................................................................................200
1.021  ◉  242Es - 20Rs Aviação - Quadra, � cando os 2 selos inferiores sem � ligrana - 240 UF ++.....................................................................................................................180
1.022  (*)  245/245Es – 200Rs Aviação – Quadra, margem superior de folha, � cando os 2 selos inferiores SEM FILIGRANA. Dobra vertical atingindo 1 destes selos + 
alguns pontos de ferrugem  – R$ 3.072......................................................................................................................................................................................................................540
1.023  ◉  247/247Es - 400Rs - Trinca horizontal, � cando o selo do meio sem � ligrana......................................................................................................................................100
1.024  ◉  249Es - 600Rs sem � ligrana - 300 UF.........................................................................................................................................................................................................220
1.025  ◉   249Es - 600Rs Mercúrio. Par horizontal sem � ligrana nos 2 selos. Selo da esquerda com falta do picote superior - R$ 1.200.......................................................220
1.026  **  249/249ES - 600Rs Mercúrio - Quadra ** !! margem superior de folha, � cando 2 selos com e 2 SEM FILIGRANA - R$ 3.130 ++...........................................800
1.027  *  249Es - 600Rs Mercúrio, sem � ligrana - 750 UF.........................................................................................................................................................................................315
1.028  *  249Es - 600Rs Mercúrio, sem � ligrana - 750 UF.........................................................................................................................................................................................315
1.029  *  250Es - 700Rs Mercúrio, sem � ligrana - R$ 1.200......................................................................................................................................................................................315
1.030  *  251Es - 1.000Rs Mercúrio, sem � ligrana - 750 UF......................................................................................................................................................................................380
1.031  *  251Es - 1.000Rs Mercúrio, sem � ligrana - 750 UF......................................................................................................................................................................................360
1.032  *  251Es - 1.000Rs Mercúrio, sem � ligrana - 750 UF......................................................................................................................................................................................315
1.033  **/*  252/261 - Filigrana Eubrasil (H) Série completa em quadras - 960 UF +.........................................................................................................................................700
1.034  ◉  262/66 - Filigrana Eubrasil Acróstico - Série completa. Último valor com picote irregular e não cotado - R$ 2.157.....................................................................270
1.035  ◉  262/66 - Filigrana Eubrasil Acróstico - Série completa em quadras ! - 4.584 UF  + (cerca de R$ 18.000).....................................................................................1.600
1.036  (*) 263 - 50Rs � ligrana acróstica - 1.100 UF...................................................................................................................................................................................................700
1.037  ◉  263 - 50Rs Aviação, � ligrana Acróstica - Quadra usada. Pouco usual - 2.800 UF.............................................................................................................................1.150
1.038  ◉  263 - 50Rs Aviação, � ligrana I - Par horizontal - R$ 2.600.......................................................................................................................................................................400

1.039  */** 263 - 50Rs Aviação, � ligrana I - Escassa quadra - 4.400 UF !.......................................................................................2.700
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REGULARES EM GERAL (Selos tipo, ensaios, provas, variedades catalogadas e não, sem picote etc..)
(Continuação)

1.040  ◉  265 - 500Rs Mercúrio, � ligrana Acróstica. Conjunto com 15 selos, sendo 4 pares e 7 isolados - 6.750 UF !! (cerca de R$ 26.000) Aqui pedimos menos de  2% !! 
de catálogo.....................................................................................................................................................................................................................................................................500
1.041  ◉  265 - 500Rs Mercúrio - Filigrana Eubrasil Acróstico. Quadra - Pontos de ferrugem - 1.800 UF.........................................................................................................700
1.042  ◉  265 - 500Rs Mercúrio - Filigrana Eubrasil Acróstico. Quadra - 1.800 UF..........................................................................................................................................1.000
1.043  **/*  267/273 - Filigrana J - Série, faltando logicamente o “Rui Estadinho” em quadras e quase todos os selos ** !! – R$ 996 ++.....................................................220
1.044  ◉  276B - 20Rs Aviação na cor azul - Sem cotação para usado e no novo cota 1.500 UF.........................................................................................................................450
1.045  (*) 281B + 281C - 200Rs - Quadra com as 2 variedades nos selos inferiores............................................................................................................................................100
1.046  ◉  281FP - 200Rs Aviação - FALSO POSTAL - Carimbo não legível. Vinco no canto superior esquerdo, não visivel pela frente - 480 UF.....................................400
1.047  *  289SD - 1.000Rs Mercúrio, quadra, sem picote - R$ 1.700.......................................................................................................................................................................220
1.048  */**  294v/294EsSD - 2.000Rs Instrucção - Quadra sem picote, 2 com e 2 sem � ligrana  - R$ 1.290 +....................................................................................................200
1.049  *  294 - 2.000Rs Instrucção - Quadra, com falta do picote horizontal entre os selos....................................................................................................................................260
1.050  *  296Es (atual) 292Es (antigo, 1995) - 10.000Rs Instrucção - Quadra, margem de folha e sem � ligrana - R$ 960................................................................................260
1.051  */**  296EsSD (atual) - 10$000 Instrução. Par vertical sem picote. Selo superior *, inferior ** - R$ 540.................................................................................................200
1.052 */** 297/307 (atual) - Filigrana N (Correinho) faciais de 10Rs a 1.000Rs, todos em quadras. Incluso as variantes de cor do 100Rs , 200Rs (não consta do 
catalogo atual e calculado como selo tipo) e do 700Rs. Total 15 quadras * e alguns ** - R$ 1.020...................................................................................................................220
1.053  (*)  303 - 400Rs Mercúrio - Variedade: DUPLA IMPRESSÃO parcial, bem visível na moldura da lateral direita................................................................................270
1.054 (*)  307 - 1.000Rs  - Quadra nova com goma e ferrugem. DUPLA IMPRESSÃO, sendo 1 no verso (atingindo 3 selos na quadra) Não catalogado................900
1.055  *  309 (atual) 305A (antigo, 1995) - 5.000Rs Ruy  - Quadra, com falta do picote vertical entre os selos - R$ 1.200 para os selos tipo..............................................360
1.056  **  309 - 5$000 Ruy Barbosa - Filigrana Correinho Horizontal - 4 exemplares, todos ** - 600 UF +....................................................................................................400
1.057  *  310 - 10.000Rs Instrucção - Quadra, margem superior de folha - 1.000 UF...........................................................................................................................................420
1.058  (*)/* 310 a 312 (atual) - Filigrana N - 2$000, 5$000 e 10$000 - Bem limpos - 437 UF..............................................................................................................................250
1.059  (*) 313/317 - Filigrana Cruz de Malta - Série completa - 1.220 UF............................................................................................................................................................700
1.060  * 316 - 400Rs Mercúrio, � ligrana Cruz de Cristo - Quadra margem inferior de folha - 4.800 UF !.................................3.000
1.061  */**  318/325 (atual) - Série completa em quadras, com a Filigrana CASA + - R$ 1.048..........................................................................................................................220
1.062  *  319A (atual) 321 (antigo, 1995) - 20Rs Viação - Quadra - R$ 1.800........................................................................................................................................................360
1.063  *  321A (atual) 322 (antigo, 1995) - 100Rs Aviação - Quadra, canto de folha - R$ 1.200.........................................................................................................................270
1.064  */**  326/333 - Filigrana P - Série completa em quadras - R$ 1.380 +........................................................................................................................................................320
1.065  */** 326/333 + 329A/331A - Filigrana P - Série completa em quadras, com as variantes de papéis + o 100Rs Alaranjado -  R$ 1.892............................................400
1.066  * 334Fv (ano 1995) - 1.000Rs Ruy - Quadra - 720 UF + (R$ 2.880)...........................................................................................................................................................450
1.067  **  334Fv (ano 1995) - 1.000Rs Ry - Par vertical, margem de folha - 360 UF + (R$ 1.440)......................................................................................................................360
1.068  * 336Fv - 1$000 Ruy Barbosa - Chapa Original - Quadra - 120 UF............................................................................................................................................................100
1.069  ◉  339 - 700/500 W. Braz - Bloco de 9 (3x3) com carimbo: Baturité (CE) 17.Set. 1928 batido varias x no múltiplo - 315 UF ++......................................................230
1.070  *  339/339Es - 700/500 W Braz - Quadra, 2 selos com e 2 selos sem � ligrana - R$ 490 +.........................................................................................................................180
1.071  **/*  339Es - 700/500 W. Braz - Quadra, sem � ligrana nos 4 selos - 2 superiores bem limpos e 2 inferiores ** - 360 UF ++.............................................................270
1.072  *  339Es - 700/500 W. Braz - Quadra, sem � ligrana nos 4 selos. Selo da posição 2 com variedade: S de Reis (da sobrecarga) partido - 360 UF ++......................300
1.073  *  342Es - 5.000/50 W. Braz - Quadra, sem � ligrana nos 4 selos - 240 UF ................................................................................................................................................180
1.074  **/*  342Es - 5.000/50 W. Braz - Quadra, sem � ligrana nos 4 selos - 2 superiores limpos e 2 inferiores ** - 240 UF ...........................................................................180
1.075  **/*  (343) - 10Rs W. Braz - Tira de 5 vertical, com espécie de PROVA ou ENSAIO de sobrecarga, � cando os 4 primeiros selos com a data 1922 em cima e 150 
sobre o 10 - 2 x em vermelho e 2x em preto. O último e 5º selo não tem sobrecarga. Algum reforço. Bem vistosa.......................................................................................700
1.076  *  343Es - 10.000/10Rs W.Braz - Quadra margem de folha, Sem � ligrana nos 4 selos ! R$ 1.720 ++.....................................................................................................450
1.077  *  343FP - 10.000/10Rs W.Braz - FALSO POSTAL .......................................................................................................................................................................................540
1.078  ◉  344A - 1.000/200 - Traços Duplos. Falta o picote no canto superior esquerdo - 1150 UF...................................................................................................................360
1.079  ◉  344B - 1.000/200 Expresso - Sobrecarga dupla parcial. Imperceptível rasgo na margem direita - R$ 2.800.......................................................................................360
1.080  (*)/ **  345/348 - 200/300 - Série completa nas 4 � ligranas. Os 2 primeiros (*)  e os 2 ultimos ** - R$ 897..........................................................................................320
1.081  * 345/348 -  200/300 - Série completa nas 4 � ligranas - 448 UF.....................................................................................................................................................................340
1.082  **  345 - 200/300 - Filigrana D - Quadra absolutamente ** !! - Tiragem de só 1.500 selos - R$ 2.800 ++.............................................................................................1.150
1.083  (*)  345 - 200/300 - Filigrana D - 350 UF.........................................................................................................................................................................................................260

1.085  **  346B - 200/300 - Quadra com sobrecarga invertida - 960 UF para 4 selos isolados, fora o plus pelo estado...................................................................................700
1.086  *  347 - 200/300 - Quadra na � ligrana I - 360 UF..........................................................................................................................................................................................300
1.087  *  348 - 200/300 - Quadra com a sobrecarga falhada em todos os selos, em maior ou menor proporção............................................................................................140
1.088  ◉  348 e 352 - 200/300 Sobrecarregado - Cartela com 43 variedades na sobrecarga, basicamente todas diferentes entre sí. Assinalados com setas à caneta sobre o 
protetor. 2 deles em pares. Interessante por se tratar de apenas 2 tipos de sobrecarga. Lote 1829 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 150 e ag-
ora sendo oferecido com desconto..............................................................................................................................................................................................................................100
1.089  ** 348B - 200/300 - Sobrecarga invertida - 240 UF +....................................................................................................................................................................................180
1.090  *  348C - 200/300 - Sobrecarga dupla - 240 UF..............................................................................................................................................................................................190

1.084  *  345Es - 200/300 - Sem � ligrana. 3 picotes com pontos de ferrugem e sem charneira. Um dos + raros 
selos do seguimento - 6.000 UF ! (cerca de R$ 24.000)..................................................................................4.000
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(Continuação)

1.091  */**  348C  - 200/300 - Quadra, 3 selos *, 1 **, com a sobrecarga Dupla - R$ 1.920 +...............................................................................................................................500
1.092  ◉  349 - 200/300 Filigrana D. Carimbo circular não legível. Cota igual novo/usado. Sobrecarga ainda deslocada para baixo e para a esquerda e possível margem 
do interpanô ? 1.000 UF +...........................................................................................................................................................................................................................................800
1.093  ** 352F - 200/300 - Sobrecarga invertida - Quadra! - 1.200 UF ++...............................................................................................................................................................720
1.094  ** 352F - 200/300 - Sobrecarga invertida - Quadra margem de folha - 1.200 UF ++................................................................................................................................860
1.095  *  352G - 200/300 - Sobrecarga dupla - Pontos de ferrugem + acentuados. R$ 600...................................................................................................................................180
1.096  */**  354/368A + 369/370 – Série completa em quadras, na � ligrana P e em papel espesso - * e alguns ** - R$ 4.476........................................................................780
1.097  (*)  368SD - 20$000 Maurity - Sem picote - R$ 1.100 para o par.................................................................................................................................................................180
1.098  *  376 - 500Rs Trigo - Gomado, sem charneira e só com 1 ponto de ferrugem - 550 UF........................................................................................................................450
1.099  (*) 384ASD - 20.000Rs Maurity - Par horizontal sem picote e � ligrana - R$ 850 (cotação 2013)..........................................................................................................200
1.100  **/*  385 - 50$000 Forças Armadas - Quadra, 3 selos ** e 1 selo só com 1 picote com ponto de ferrugem - 1.000 UF +.......................................................................590
1.101  *  389A ? - 200Rs Trigo, em papel médio liso. Filigrana vertical, sem traços - Não catalogado desta forma. Selo veri� cado pelo ex estudioso Armando Ribeiro 
(Bom Jardim de Minas)...............................................................................................................................................................................................................................................450
1.102  ◉  392A (ano 1995) 1$000 Siderurgia - Papel médio liso com � ligrana vertical - 720UF - cotação de 23 anos atrás............................................................................450
1.103  *  392C1 - 1.000Rs Siderurgia - Impresso nos 2 lados - 800 UF   ................................................................................................................................................................450
1.104  *  392C1 - 1.000Rs Siderurgia - Impresso nos 2 lados - 800 UF   ................................................................................................................................................................450
1.105  *  395 - 5.000Rs Mal Floriano - Quadra - R$ 680...........................................................................................................................................................................................180
1.106  ◉  (395) - 5.000Rs Mal Floriano, em papel médio liso, � ligrana vertical, sem traços. Não catalogado neste valor...............................................................................450
1.107  (*)  397SD - 20$000 Maurity - Par horizontal sem picote. Selo da esquerda com mancha e não cotado - R$ 750.................................................................................300
1.108  *  397D - 20$000 Maurity - Estado de **, pois tem apenas imperceptível marca de charneira - 300 UF.................................................................................................220
1.109  **/*  398 - 50.000Rs Forças Armadas - Quadra, 2 selos ** e 2 selos * - R$ 960..........................................................................................................................................270
1.110  *  399 - 100$000 Getulio - Filigrana casa + vertical - Quadra - R$ 1.120......................................................................................................................................................360
1.111  ◉  410 - 5$000 Mal Floriano - Quadra reincisa bem visivel nos selos superiores.....................................................................................................................................100
1.112  **  411 - 20$000 Maurity - Quadra margem de folha. Foto certi� cado de expertização Peter Meyer - 1.300 UF ++.........................................................................900
1.113  **  428A1 - 200Rs Trigo - Filigrana Obliqua - Margem inferior de folha - 750 UF +.................................................................................................................................540
1.114  **  434C - 5$000 Mal Floriano, com vincos  - 425 UF....................................................................................................................................................................................315
1.115  **  435C - 10.000Rs Conde de Porto Alegre - Quadra, com vincos - 2.400 UF ++....................................................................................................................................720
1.116  **  436 - 20$000 Maurity - Quadra canto superior direito de folha - 200 UF ++.....................................................................................................................................120
1.117  **  436A - 20$000 Maurity - Quadra - 200 UF +..........................................................................................................................................................................................120
1.118   **/*  441 - 50Rs Petróleo - Quadra, 3 selos ** e 1 * (ponto de ferrugem) - R$ 1.600 +..............................................................................................................................315
1.119  (*)/*  442/456 - Filigrana casa + com traços, horizontal - Série completa de 13 valores, sem carimbo, com e sem goma - R$ 1.666...................................................500
1.120  **  446C - 500Rs Trigo - Quadra, com vincos - 240 UF ++...........................................................................................................................................................................180
1.121  *  451A - 2.000Rs Comércio - Quadra *. Os 2 selos da esquerda, com algum senão nos picotes - R$ 1.560.........................................................................................260
1.122  ** 451C - 2$000 Comércio - com vincos - 280 UF ++..................................................................................................................................................................................220
1.123  **/*  452 - 5$000 Mal Floriano - Filigrana Casa +, papel � no - Quadra, 3 selos **, 1 * - 300 UF +..........................................................................................................220
1.124  *  452 ? - 5$000 - Mal Floriano - Pontos de ferrugem - COM VINCOS - Não catalogado neste selo.................................................................................................1.800
1.125   */**  454 - 20.000Rs Maurity - Quadra margem de folha, 2 selos *, 2 selos ** - 800 UF ...........................................................................................................................315
1.126   **  454A - 20.000Rs Maurity - Quadra - R$ 1.560 ++...................................................................................................................................................................................360
1.127  *  454C - 20.000Rs Maurity - Com vincos - 500 UF.......................................................................................................................................................................................350
1.128  */**  454C - 20.000Rs Maurity - Quadra com vincos - 1 selo * e  3   selos  ** - 2.000 UF (cerca de R$ 8.000)......................................................................................1.350
1.129  **  457A - 50Rs - Petróleo - Traços duplos - R$ 850.......................................................................................................................................................................................315
1.130  */**  458B - 50Rs Petróleo - Quadra, 2 selos *, 2 **, com traços no anverso - R$ 6.000 + .....................................................................................................................1.250
1.131  *  460 - 5$000 Mal Floriano - Quase ** - 260 UF............................................................................................................................................................................................200
1.132  */**  461/476 - Padrão CR$ - Série completa em quadras - R$ 3.951.................................................................................................................................... .....................700
1.133  *  461A - 0,02 Petróleo - Quadra em papel � no - 1.440 UF (cerca de R$ 5.500)............................................................................................................... .......................720
1.134  *  464A - 0,20 Trigo - Quadra em papel � no - 480UF....................................................................................................................................................................................400
1.135  */**  473 - 5,00 Mal Floriano - 2 quadras, em papel liso * e em papel tramado (2 selos *, 2 selos **) R$ 1.200 para os selos tipo......................................................315
1.136  **  473B - 5,00 Mal Floriano - Denteação em linha. Quadra - 600 UF.......................................................................................................................................................540
1.137  */** 474  - 10,00 Cde Porto Alegre - 2 quadras, em papel liso (2 selos *, 2 **) e tramado (3 selos ** e 1*) - R$ 880 para os selos tipo .................................................260
1.138  */**  475 - 20,00 Maurity - Quadra, margem inferior de folha, com grande deslocamento do picote vertical. Selos tipo marcam R$ 780 ......................................200
1.139  *  475 - 20,00 Maurity - Bloco de 8 horizontal, � cando 1 selo reinciso na legenda superior.....................................................................................................................350
1.140  **/*  475 - 20,00 Maurity - 2 quadras, em papel liso ** e em papel tramado (3 selos ** e 1 *) - R$ 1.560 para os selos tipo........................................................ ......360
1.141  *  475B - 20,00 Maurity - Quadra, com a denteação em linha - 480 UF.....................................................................................................................................................360
1.142  */**  475B - 20,00 Maurity - Quadra canto de folha, 2 selos * e 2 **. Denteação em linha - 480 UF......................................................................................................380
1.143  */**  476 - 50,00 Forças Armadas - 2 quadras, em papel liso (2 selos * e 2 **) e em papel tramado (** !) - R$ 3.080 para os selos tipo................................................720
1.144  **  476 - 50,00 Forças Armadas - Quadra margem superior de folha - 760 UF +.....................................................................................................................................400
1.145  ** 478 - 1,20 - Filigrana CASA + . Lote com 3 exemplares - 3.000 UF !..................................................................................................................................................1.800
1.146  * 491 - 0,10 Almirante Tamandaré - 2 folhas completas com 50 selos, uma com grande deslocamento do picote vertical (ferrugem bem acentuada) e a outra com 
emenda de bobina horizontal atravessando a folha. Lotes 1957 e 1958 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 120 e que agora estamos agrupando 
e vendendo com preço reduzido.................................................................................................................................................................................................................................100
1.147  ◉  Bisneta - Perfin IHC (International Harvester Cº) 3 diferentes selos: 0,10 e 0,20  na vertical e 5,00 na horizontal. Escasso aparecer nesta emissão................100
1.148  ◉  492 - 0,20 Oswaldo Cruz - Bisneta - Rara quadra com Perfin IHC (International Harvester Cº) na vertical. É a primeira vez que vemos uma quadra com esta 
rara perfuração..............................................................................................................................................................................................................................................................140
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11471145 - Todos filigrana CASA +

1149 - Papel acetinado

1154 - # 501a

1148

1150

1153 - # 501a
1162 - Série completa

1151 - 22 quadras diferentes com carimbo de 1º dia

1163

1156 - # 503

1170

1169

1161 - Bisneta - 65 itens com variedades

1171

1157 - # 503

1175

1166 1180

1181

1186
1174

1172

1144

1152 - # 501a

1155 - # 503

1158

1167 - Folha cpta com enorme falha
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REGULARES EM GERAL (Selos tipo, ensaios, provas, variedades catalogadas e não, sem picote etc..)
(Continuação)

1.149  **  492c - 0,20 Oswaldo Cruz - Papel acetinado - 2 Quadras - 720 UF +...................................................................................................................................................350
1.150  ◉  500 - 2,00 Duque de Caxias - Trinca vertical sem filigrana.....................................................................................................................................................................200
1.151  ◉  22 Quadras diferentes, com carimbo de 1º Dia - # 501, 508, 511, 527, 529, 537, 538, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 551, 552/556, 557 e 565......................150
1.152  ◉  501a - 2,50 D. João VI - Carmim - Quadra usada.....................................................................................................................................................................................100
1.153  (*)  501a - 2,50 D. Joao VI - Carmim - Regomado - 900 UF........................................................................................................................................................................270
1.154  ** 501a - 2,50 D. João VI - Cor carmin - 900 UF...........................................................................................................................................................................................500
1.155  */**  503 - 1,50 Duque de Caxias - Quadra - 2 selos  *,  2 ** - R$ 1.920......................................................................................................................................................360
1.156  **/*  503 - 1,50 Duque de Caxias - Filigrana P - Bloco de 6 vertical, canto inferior de folha - 4 selos ** , 2 selos * - R$ 2.880............................................................500
1.157  **  503 - 1,50 Duque de Caxias - Filigrana P - Bloco de 6 vertical, canto inferior direito de folha - 1 selo com 1 ponto de ferrugem - 810 UF +..........................400
1.158  **  508 - 10,00 Rui Barbosa - 4 Quadras margem inferior de folha e com o mesmo conhecido defeito de chapa : Risco diagonal atingindo 3 selos....................100
1.159  ◉/**  512Y - 2,00 - Quadra ** e 513Y - Quadra ◉ - Ambos em papel marmorizado - 162 UF.................................................................................................................100
1.160  **  514Y - 10,00 Rui - Quadra margem inferior de folha e em papel marmorizado - 216 UF +.............................................................................................................110
1.161  ◉ BISNETA - 2 Cartelas com 65 itens e todos com alguma variedade: deslocamentos diversos, vários pliês, empastamentos, falhas diversas, papel tintado e 2 
emendas de bobina (que usadas, são bem escassas !) Aqui saindo por apenas R$ 3 por item que é bem vantajoso......................................................................................200
1.162  ◉ 519/525 - Vultos Celebres - Série completa em quadras com carimbo de 1º dia, do Rio de Janeiro. Último valor com pontos de ferrugem...............................120
1.163  ◉ 525 - 1.000CR$ D.Pedro II - Quadra com carimbo comemorativo - 600 UF !......................................................................................................................................250
1.164  ◉ 526/531 - Mulheres Famosas - Série completa em quadras com carimbo de 1º dia + comemorativo................................................................................................100
1.165  **/*  526, 527, 529 e 530 - Mulheres Famosas - Todos em quadras e com a goma em 2 cores: Branca e Amarela. Total 8 quadras.................................................100
1.166  **/*  529 - Anita Garibaldi - Tira de 5 vertical, só o 1º normal e os demais com falta gradativa da cor, ficando os 2 últimos sem impressão................................200
1.167  (*)  530 - Ana Neri - Folha completa com 110 selos e ficando 33 selos totalmente sem impressão e outros 22 só com metade da impressão (vide imagem) na par-
te central da folha. Se fosse na série Cifra, cada terno sem a cor em 1 selos é cotado em 360 UF (cerca de R$ 1.400) Aqui pedimos pouco + de R$ 70 por tira que é muito 
barato. Acredito que seja a única folha completa disponível no mercado, com esta variedade........................................................................................................................800
1.168  ◉ 532/536 - Antigos Presidentes - Série completa em quadras com carimbo de 1º dia, da Guanabara.................................................................................................100
1.169 (*)  537 - 0,20 Emblema da ECT - Tira horizontal de 11 selos, � cando o 1º selo com impressão bem parcial, o 2º e 3º selos SEM IMPRESSÃO, o 4º selo bem par-
cial, o 5º selo também parcial, o 6º selo quase perfeito e à partir do 7º selo a impressão está normal. Ao que tudo indica, só existe 1 FOLHA com esta anomalia, ou seja, 
só existem 10 tiras com esta variedade.......................................................................................................................................................................................................................500
1.170  */**   539A - 0,10 Cifra - Bloco de 10 selos horizontal, falta parcial da cor em 4 selos e total em outros 4 - R$ 1.440 ++...................................................................400
1.171  */**  542A - 0,20 Cifra - Tira com 11 selos na horizontal, � cando 2 selos totalmente sem impressão, 3 parciais e o restante normal.............................................200
1.172  */**  (543A) 0,30 Cifra - Tira de 11 horizontal, 1 selo * e demais **, � cando 2 selos sem impressão total, 1 bem parcial e os demais normais..................................250
1.173  */**  543g - 0,30 Cifra - Quadra, 3 selos * e 1 **, Impresso na goma - R$ 720............................................................................................................................................180
1.174  */**   (544A) 0,40 Cifra - Tira de 11 horizontal, � cando 4 selos sem impressão total, 1 parcial e os demais normais..............................................................................270
1.175  *  (547B) - 0,20 Cifra - Quadra, sem barra + visível deslocamento do picote vertical. Não catalogado neste valor. Nos outros, cota 90 UF (+ de R$ 360) cada
 = R$ 1.440 + ................................................................................................................................................................................................................................................................250
1.176   **  548/548A - 0,25 Cifra - Tira de 4 horizontal, canto inferior de folha, � cando o 3º selo sem a barra - 120 UF +..........................................................................180
1.177  **  551A - 0,70 Cifra - Tira de 6 horizontal, � cando os 3 da esquerda com barra e 3 da direita sem barra - 360UF ++.....................................................................360
1.178  *  551B - 0,70 Cifra - Quadra, sem a barra fosforescente – 360 UF.............................................................................................................................................................270
1.179  */**  552/556 - Série Gravura, completa em folhas inteiras com 50 selos. Maioria ** - R$ 3.920 de catalogo. Aqui pedimos menos de  5 !! % deste valor...............180
1.180  **  562 - Vaqueiro - Tira de 8 vertical, � cando os 4 primeiros com a impressão bem falha e os 4 últimos, normais..........................................................................100
1.181  (*)  565A - 1,10 Colhedora de Uva - Filigrana Casa +. Margem esquerda de folha. Emitido sem goma - 550 UF..............................................................................350
1.182  ** 573A - 0,20 Jangadeiro - Tira de 4 vertical, só o 1º selo com moldura fosforescente, o restante não - 430 UF +.............................................................................250
1.183  ** 575A - 0,40 Vaqueiro - Par vertical, selo superior com e inferior sem moldura fosforescente - 430 UF............................................................................................250
1.184  ** 575A - 0,40 Vaqueiro - Trinca vertical canto superior de folha - 1º com, 2º e 3º selos sem barra - 430 UF ++..................................................................................270
1.185  **  575/575A - 0,40 Vaqueiro - Quadra, margem de folha, � cando os 2 selos de cima com a moldura (parcial) e os inferiores, totalmente sem molduras - 300 
UF  para 2 pares............................................................................................................................................................................................................................................................200
1.186  **  578A - 1,80 Colhedor de Carnaúba - Falta da moldura - 260 UF.........................................................................................................................................................140
1.187  **  604 - 4,00 Milho - Tira com 11 selos na horizontal: 2 selos normais + 4 muito/totalmente borrados + 2 parcialmente impressos e 3 totalmente sem impressão. 
Não catalogado neste selo............................................................................................................................................................................................................................................200
1.188  *  608 - 12,00 Abacaxi - Tira com 11 selos na horizontal, com 7 selos normais, 2 com impressão parcial e 2 totalmente sem impressão.......................................200
1.189  **  649 - 5,00 Capela de Sto Antonio - Tira de 11 horizontal, � cando 1 selo sem impressão total, 1 bem parcial e o restante normais.............................................200
1.190  ◉  665FP - CF - 1º porte - FALSO POSTAL - Fragmento de carimbo do ano 1988 - 1.500 UF...............................................................................................................450

1176 - 3º selo sem barra
1190 - FALSO

1177 - 3 selos com e 3 selos sem barra

1188

11891187
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1199 - # 694A1198 - # 693A

1196 - # 684A

1200 - # 710A
1201 - Corte deslocado

1204

1208  - Falso Postal
1207  - Falso Postal

1206 - FALSO

1193

1205 1210

1211

1213 - Falso Postal

1194

1209  - Falso Postal

1212 - Folha completa com deslocamento da imagem

1216 - Caixa com 1.800 Quadras Vovó/Netinha

1197 - Falta do Azul
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REGULARES EM GERAL (Selos tipo, ensaios, provas, variedades catalogadas e não, sem picote etc..)
(Continuação)

1.191  */**  665/666 - CF - 9 Folhas completa com 110 selos, sendo 7 folhas do nº 665 e 2 folhas no nº 666 - 95% deles ** - R$ 7.128 de catalogo e R$ 1.930 de facial. Ideal 
para o revendedor, pois aqui pedimos 55% baixo do facial....................................................................................................................................................................................900
1.192  **  667 - CF - Fundo Bege - 9 folhas completas (990 selos) todos ** - R$ 5.940 de catalogo e R$ 1.930 de facial.. O desconto é o mesmo do lote acima.............900
1.193  **  667P - CF - Tira de 11 vertical, � cando 1 selo totalmente sem impressão + 2 parciais e os demais, normais.................................................................................270
1.194  *  675 - Comprovante de Franqueamento - Mini folha completa com 10 conjuntos. Alguns pontos de ferrugem, principalmente nas laterais - 500 UF............150
1.195  **/*  675 - Comprovante de franqueamento - Conjunto com 10 etiquetas completas, maioria ** - 500 UF..........................................................................................180
1.196  *  684A - Flora - 200,00 - Variedade: Sem a cor verde - 1.800 UF...........................................................................................................................................................1.300
1.197  **  686 - Flora - 1.000,00 Algodão - Variedade não catalogada: Falta da cor azul....................................................................................................................................300
1.198  **  693A - Flora - 10.000,00 - Variedade: Sem o vermelho e o roxo - 2.400 UF.....................................................................................................................................1.600
1.199  **  694A - Flora - 20.000,00 - Variedade: Sem a cor verde - 1.800 UF ....................................................................................................................................................1.200
1.200  **  710A - 0,01 Pássaros - Variedade: Sem a cor preta - 2.100 UF............................................................................................................................................................1.500
1.201  **  734 - Melancia - Par vertical com grande deslocamento vertical do corte de destaque dos selos.....................................................................................................100
1.202  **  749B3A - Frutas - 0,01 Laranja - Quadra com "correio" no verso - 360 UF.........................................................................................................................................200
1.203  **  750B4A - Frutas - 0,02 Banana - Quadra com "correio" no verso - 360 UF.........................................................................................................................................200
1.204  *  792IP - Frutas - 0,40 Graviola - Par horizontal interpanô - Não catalogado no RHM, mas avaliado como o Capuaçu - 375 UF.................................................150
1.205  **  839 - 0,05 Costureira - Tira de 5 vertical, � cando o ultimo selo basicamente sem a cor violeta/Roxa. Vide imagem....................................................................315
1.206  ◉ 847FP - 1,00 Telegrama - FALSO POSTAL, com as seguintes características: Impresso em O�  Set, caracteres R$ 1,00 e Brasil 2009 na cor branca e picote 
com pontas � nas H16xV14. Carimbo do ano 2010.................................................................................................................................................................................................100
1.207  ◉  848FP (Moto Sedex - defeito) e 2x 849FP (Malote - 1 com defeito) Os 3 FALSO POSTAL - Fragmento circulado em 2011, todos  impressos em O�  Set. A Moto 
Sedex com a palavra "Mandou Chegou" em caracteres "OCR Family" e picotes H18xV14. O selo Malote tem suas letras em caracteres "médios", os picotes H14xV18, 
fora do padrão do selo original...................................................................................................................................................................................................................................100
1.208  ◉  848FP (Moto Sedex) e 2x 849FP (Malote) Os 2 FALSO POSTAL - Fragmento circulado, ambos impressos em O�  Set. A Moto Sedex com a palavra "Mandou 
Chegou" em caracteres "Century Gothic � in". O Malote tem suas letras em caracteres "� nos", picote H14xV18 fora do padrão do selo original e tem visível deslo-
camento horizontal...................................................................................................................................................................................................................................................120
1.209  ◉  850FP - 1,00 Telegrama - FALSO POSTAL, sobre fragmento com carimbo do ano 2010 e com as seguintes características: Impresso em O�  Set, caracteres 
R$ 1,00 e Brasil 2009 envoltos na cor azul, e picotes pontas � nas H16xV14.......................................................................................................................................................100
1.210  **  849 - 1º Porte - Malote - Tira de 5 vertical, � cando o 1º selo sem estar impresso (espaço em branco).............................................................................................270
1.211  **  853 - 1º Porte - Malote - Folha completa com 30 selos, TOTALMENTE ALBINA, ou seja, sem a impressão da imagem. Sabemos que se trata do selo, pelo 
código de barra que o identi� ca.................................................................................................................................................................................................................................800
1.212  **  861 - Comunicação Postal - Marketing - Folha completa com 30 selos e grande deslocamento vertical da imagem para cima.................................................450
1.213  ◉ 863FP x 2 (Jovem Aprendiz) e 864FP (Redução de CO2) Todos FALSO POSTAL - Fragmento circulado com carimbo de 2015 (junto com outros 3 selos ade-
sivos) e com as seguintes características: Ambos impressos em O�  Set, Jovem Aprendiz de fundo amarelo pardo e o da Redução do CO2 com a moto na cor laranja 
e picotes H18xV14 com pontas � nas.........................................................................................................................................................................................................................130

REGULARES - ACUMULAÇÕES - SELOS (Incluso Variedades) CARIMBOLOGIA e DIVERSOS
1.215  */**  MULHERES FAMOSAS à PASSÁROS (ANTES DO REAL) - Classi� cador com milhares sem carimbo (tipo estoque) classi� cados pelos tipos. Muitos em 
quadras e seguramente a maioria em séries completas. Alguns no começo podem estar sem goma. Altissimo valor de catalogo..............................................................120 
1.216  ◉  VOVÓ/NETINHA - Caixa com 1.800 QUADRAS e alguns blocos maiores. A maioria identi� cado atrás, mas não feito por nós, portanto não temos como con-
� rmar se está correto....................................................................................................................................................................................................................................................300
1.217  **/*  Pacote com cerca de 35.000 selos sem carimbo : isolados, em pedaços de folhas e folhas completas, englobando as seguintes emissões: Vultos/Mulheres, 
Cifra 1970, Gravura, Tipos e Pro� ssões, Cifra 1980, Patrimonio Histórico e Flora. Aqui pedimos 0,006 (um pouco + de 1/2 centavo) por selo....................................200
1.218  ◉  VOVÓ - Caixa com 59.000 selos em tijolos de 100. Não veri� cados (pelo menos por nós)..............................................................................................................400
1.219  */**/(*)/ ◉  VOVÓ - Classi� cador formato grande, com bem + de 1.500 selos entre RHM nº 173 e 352. Tipo estoque, pois de um lado temos os selos sem carim-
bo(com e sem goma) e do outro os carimbados/usados. Todos classi� cados e pela origem do lote, a classi� cação deve estar certa. Muitos itens medianos no meio e 
melhores, como nº 185 x 25 (1.250 UF - maioria sem goma) 250Es x 2 usados - 180 UF e 249Es x 15 usados - 4.500 UF !! Certamente altissimo valor de catálogo, pois 
só neste 3 itens temos 6.000 UF !! (cerca de R$ 24.000) de catálogo......................................................................................................................................................................400
1.220 - Caixa com diversos milhares de selos, novos e usados, entre emissões Próceres e CF (sem Bisneta) basicamente separados pelos tipos/� ligranas/faciais em 
envelopes. Não podemos garantir a classi� cação, visto que não veri� camos o lote, mas seguramente é o material + comum, mas mesmo assim temos itens melhores, 
como : 520Y (marmorizado) x 10 = R$ 1.200 + 524 quadra - R$ 960 + 525 quadra = R$ 2.080. Muitos blocos e quadras sem carimbo, desde a emissão Vovó e a partir 
dela, numa 1ª olhada, todas as demais emissões representadas (fora Bisneta, conforme já mencionado) No total, quase 500 tipos diferentes. Ora em um envelope estão 
os usados e em outro os sem carimbo. Garimpo para carimbos, defeitos de chapa, cantos/margens de folha etc.........................................................................................400

SIMBOLOGIA UTILIZADA

◉ - Usado / Obliterado / Carimbado
(*) - Novo sem goma

* - Novo com goma e/ou pontos de ferrugem ou marca de � arneira ou goma alterada em geral
** - Novo com goma plena, sem marca de � arneira e sem pontos de ferrugem
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1222 - Bisneta - Milhares

1231

1237 - Registro anexo

1234

1238 →

1233

1236 - 118 selos !! porteando a peça

1228 - Coleção com 500 quadras diferentes !

1223 - Vovó/Netinha - 362 Carimbos diferentes ! todos em quadras

1221 - Vovó/Netinha - 571 carimbos diferentes !

1232 - Sobrecarga invertida
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REGULARES - ACUMULAÇÕES - SELOS (Incluso Variedades) CARIMBOLOGIA e DIVERSOS (Continhação)

1.221  ◉  VOVÓ/NETINHA - CARIMBOLOGIA - Classi� cador com 571 carimbos diferentes, sendo 537 de Agencias/Localidades. Alguns da mesma cidade/lugar mas 
em tipos diferentes, cores, ortogra� a, formato etc. Separados por letras e 1 a 1 identi� cados, sendo quase a metade (264) em múltiplos e destes 66 estão em quadras. No 
� nal 34 carimbos diversos, como mudos, VPN, lineares etc. Parte sobre fragmento. Todos os múltiplos foram calculados como 1 carimbo só. Aqui pedimos menos de 
R$ 1 por carimbo..........................................................................................................................................................................................................................................................500
1.222  */**/(*)/ ◉  BISNETA - Caixa com diversos milhares de selos, distribuidos em 140 envelopes. Parte separado pelo tipo, pela cor e outros só pelo facial. Engloba 
todos os faciais (0,02 à 50,00) além do Papel Gessado e da Filigrana casa +. Novos (muitos múltiplos) e usados (também com centenas de quadras e alguns blocos 
maioires) Itens interessantes no meio, como : 492c (acetinado) x 3 ** = 270 UF, 503 (� ligrana P - 7 selos ** = 945 UF) 513 Y x 3 (2 usados e 1 * = 81 UF) e 514 Y ** - 54 
UF. Só estes 14 selos citados já tem 1.350 UF (cerca de R$ 5.200) de catalogo. Vimos pelo menos uns 40 selos Carmin (2,50) no meio, mas todos usados. Aqui pedi-
mos - de 10%, só tomando como base os selos citados acima. Gigantesco valor de catalogo..............................................................................................................................500
1.223  ◉  VOVÓ/NETINHA - CARIMBOLOGIA - Classi� cador com 362 carimbos diferentes, todos em QUADRAS. Alguns da mesma cidade/lugar mas em tipos 
diferentes, cores, ortogra� a, formato etc. Separados por letras e 1 a 1 identi� cados...........................................................................................................................................600
1.224  ◉/*/**  EM REAL - Acima de R$ 950 em selos sem carimbo. Os que não tem tarifa de� nida (comercial/Fisica) calculado como R$ 1,80 (Hoje a tarifa já é maior 
que isto)Incluso muitas quadras com carimbo comemorativo que foram calculadas também só com facial, bem como o selo do Frisco (calculado como 0,36 !!) e diver-
sas micro-serrilhas (frutas) também só com o facial. Incluso cadernetas. Embora algumas tenham pontos de ferrugem, todos ainda podem ser usados no envio. Aqui 
pedimos cerca de 30% abaixo do valor facial............................................................................................................................................................................................................680
1.225  **  BISNETA - Caixa com grande acumulação de FOLHAS COMPLETAS e assim dividido pelos faciais: 0,02 (5 folhas) 0,05 (141) 0,10 (46) 0,20 (99) 0,30 (5) 
0,40 (3) 0,50 (24) 0,60 (12) 0,90 (2) 1,00 (34 de 50 selos e 27 de 110 selos) 1,50 (22) 2,00 (37 de 50 selos e 16 de 110 selos) 2,50 (4) 5,00 (12 de 50 selos e 11 de 110 selos) 
10,00 (3 de 50 selos e 4 de 110 selos) e 20,00 (4 de 110 selos) Vímos papéis gessados, Filigrana Casa +, tipos e cores diferentes, indicações de � ligrana Invertida, Folha 
completa do 2,00 Marmorizado, fundos diferentes etc. Os itens estão separados em envelopes plásticos simplesmente pelo facial. Só em folhas completas, temos: 445 
de 50 selos = 22.250 selos + 66 folhas de 110 selos = 7.260 selos, fora os bem + de 1.000 em blocos menores/pedaços de folhas, portanto temos acima de 30.000 selos e 
também acompanha bloco de 50 selos do 10,00 com emenda de bobina em 10 selos. A grande maioria do material está **.  Ideal para a procura de defeitos de chapa, 
posições de � ligrana etc...............................................................................................................................................................................................................................................700
1.226  */**  Estocão dentro de pasta pesando quase 8 Kg, composto basicamente só de folhas completas e de 29 tipos diferentes, entre nº 538 (0,05 Cifra)  e nº 834 (0,01 
Instrumentos) Ao todo, a incrível soma de 86.211 !! selos com acima de R$ 100 mil reais pelo catalogo de 2013 !! Mediante solicitação informaremos a quantia e a 
numeração dos selos deste lote. Tudo sem carimbo e a maioria **. Aqui pedimos apenas de 0,008 (menos de 1 centavo por selo) que é muito barato ou pelo valor de cat-
alogo, com menos de 0,008 % !!...................................................................................................................................................................................................................................750
1.227  ◉/*/**  2 Caixas de sapato com estoque, com vários milhares de selos novos e usados e de pelo menos 350 tipos diferentes, entre emissões Próceres e Pássaros 
Urbanos (antes do Real) Tirando os selos de Próceres, todos os demais em múltiplos (começando nas quadras e indo até blocos de 40 selos) com muitos sem carimbo 
no meio, destacando-se: 288 x 4, 306 x 4, 417 x 47, 459 x 9, 468b x 32, 470 x 29, 471 x 50, 481 x 17 e 486 x 12 onde a maioria está com a goma plena **. Só estes destaques 
tem um valor equivalente à 5.275 UF ou perto de R$ 20.000. Parte das quadras nas emissões + modernas, tem carimbo de 1º dia. Seguramente o conjunto passa fácil dos 
R$ 25.000 de catalogo. Aqui pedimos menos de  4 % !! deste valor.......................................................................................................................................................................900
1.228  **/*  Importante coleção só em QUADRAS e desde o nº 489 (Bisneta) e nº 861 (Marketing - ano 2011) Todas sem carimbo e logicamente nas + antigas 
tem pontos de ferrugem, mas a maioria está ** (goma plena) Todos em protetores e encaixados sequencialmente em classi� cador, com inumeras nuances de cor, 
papéis, fosforescencias, variantes etc. Vários bons valores no meio, como : 525 (R$ 2.120) 543g (R$ 360) 550A (R$ 864) 551B (R$ 1.300) 565g (R$ 440) 578A (R$ 
1.720) 648a (R$ 880) 648b (R$ 880) 662A (R$ 690) 675 (folha completa - R$ 1.200) 751Be (R$ 720) 772 e 773 (R$ 600) Ao todo quase 500 QUADRAS diferentes 
com um total acima de R$ 33.000 pelo catálogo do ano 2013. Aqui pedimos apenas 8% !! do valor de catalogo.......................................................................2.600
1.229  **/*/(*)  Estoque em classi� cador, com milhares de selos, entre as emissões Vultos Célebres e Carta Social (ano 2011) só com selos sem carimbo e logi-
camente nesta quantia parte tem pontos de ferrugem. Ex estoque de comerciante e classi� cados e numerados. Parte isolados, parte em quadras e com algumas 
variações de cores e papéis. Pagina por pagina somados e com um total de R$ 55.000 pelo catalogo de 2013. Aqui pedimos apenas 5 % !! de catalogo, que dá 
enorme vantagem para o revendedor que pode fazer composições por série, períodos etc..........................................................................................................2.700
1.230  **/*  FOLHAS COMPLETAS - Pesada pasta em formato grande, contendo 193 selos diferentes, todos em FOLHAS COM-
PLETAS e entre nº 138 (Vovó) e 851 (Profissões) Incluso diversos itens melhores, como # 401 x 50 (R$ 6.000) 511 x 110 (R$ 
5.500) 570 x 110 (R$ 2.640) 614 x 110 (R$ 2.640) No total temos R$ 74.375 pelo catalogo de 2013 ! Segue inventário anexo ao 
lote. Aqui pedimos cerca de 4% !! de catalogo, que é enormemente vantajoso numa possível revenda. Só do facial do 1º Porte Na-
cional, calculado à R$ 1,85 nós temos R$ 770 ............................................................................................................................3.000

REGULARES - HISTÓRIA POSTAL
1.231    Ano 1931 - Envelope tipo pardo, bem maior na vertical, registrado/expresso, circulado de S.Paulo para o Rio de Janeiro - 3 selos da série Revolução 30 + 
selo vovó 1.000Rs + 4 selos # 341 (Expresso 1.000/200) sendo 1 par e 2 isolados (1 deles dani� cado) Vide também os lotes 1.233 e 1.234.............................................200
1.232    Ano 1932 - Envelope registrado circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, via Zeppelin, com todos os carimbos alusivos ao voo. 2 selos vovó + aéreo + 
200/300 (ano 1931) com sobrecarga invertida. Nas 2 � ligranas, o selo tipo usado é cotado em 240 UF.........................................................................................................350
1.233    Ano 1932 - Envelope circulado do Rio Grande do Norte para Porto Alegre com chegada. Curioso alto porte de 4$000 em 4 selos 344 (1.000/200 Expresso)
Pontos de ferrugem......................................................................................................................................................................................................................................................180
1.234    Anos 1932/1933 - 3 Envelope expressos, timbrados da mesma empresa (Medicamento Guarafeno) e todos também circulados de Belém (PA) para o Rio 
de Janeiro e com chegada. Os 3 com o mesmo porte de 3.200rs no selo expresso 1.000/200 (# 341) + selo aéreo e outros selos. Vide lotes 1.231 e 1.233.....................100
1.235    Anos 1988 a 1989 - 15 numeros do jornal "A Imprensa" todos circulados de Palestina (SP) para Cruzeiro (SP) e com selos das emissões Recursos Economi-
cos, Patrimonio e Cifra. Lotes 2185, 2186, 2187 e 2188 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 290 e que agora estamos agrupando em 1 lote só 
com preço reduzido, onde cada jornal sai por pouco + de R$ 13...........................................................................................................................................................................200
1.236    Ano 1989 - Envelope formato maior, circulado de Pirangi (SP) para São Paulo e porteado com 118 !! selos # 649 (5,00 Capela de Sto Antonio) Alguns selos 
com senão na lateral em função da quantidade. Acreditamos ser a maior franquia existente deste selo.........................................................................................................200
1.237    Ano 1991 - 2 Envelopes registrados circulados dentro da cidade de São Paulo com chegada. Ambas com etiqueta de registro # 675 + selo do CF azul. Acom-
panha o devido registro com a outra parte a� xada no comprovante.....................................................................................................................................................................100
1.238    Ano 2002 - Envelope circulado dentro da cidade de São Paulo e porteado com FALSO POSTAL 807FP (Flauta) + 3 selos de 0,02 das frutas para fazer o porte 
de 0,45 - 300 UF fora do envelope..............................................................................................................................................................................................................................150
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1239 - Falso Postal 1240  - Falso Postal

1241  - Falso Postal

1244  - Falso Postal

1252 - Caixa com 370 peças !

1242  - Corte deslocado

1243  - Falso Postal

1246 - Só múltiplos
1245 - 47 Envelopes no total

1247 - 23 franquias isoladas com inteiros postais

1249 - 113 peças no total
1250 - 27 Boletins de Expedição 1251 - Lote com 109 peças
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REGULARES - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.239    Ano 2012 - Envelope formato maior na cor parda, dobrado em quatro, circulado de São Paulo para Minas Gerais com 4 selos FALSO POSTAL , sendo 1 Moto 
Sedex (848FP) com a palavra "Mandou Chegou" em caractere "Century Gothic � in" e os 2 selos Malote (849FP) ambos com caracteres � no e picote H14xV18........160
1.240    Ano 2012 - Envelope registrado, circulado de Goiás para Minas Gerais, com selo FALSO POSTAL Moto Sedex (848FP) impresso em O�  Set, com a palavra  
"Mandou Chegou" en caracteres "Normal Bolder" e picotes H18xV14 fora do padrão do selo original. Incluso 2 selos comemorativos para compor o porte.............100
1.241    Ano 2012 - Envelope registrado, circulado do Paraná para Minas Gerais e porteado com 4 selos FALSO POSTAL Malote (853FP) todos com "Malote" em 
caracteres � nos e com picotes H14xV18...................................................................................................................................................................................................................120
1.242    Ano 2016 - Envelope circulado dentro da cidade de Getulio Vargas (RS) 3 selos adesivos + 861 (comunicação visual) com grande deslocamento do picote 
horizontal......................................................................................................................................................................................................................................................................100
1.243    Ano 2016 - Cinta  circulada de Brasilia para Minas Gerais com 5 selos regulares adesivos, sendo 2 FALSO POSTAL Jovem Aprendiz (863FP) impressos em 
O�  Set, fundo amarelo pardo e picotes H16xV12 com pontas � nas.....................................................................................................................................................................120
1.244    Ano 2016 - Envelope registrado, circulado de Santa Catarina para Minas Gerais, com 6 selos regulares, sendo 3 FALSO POSTAL Malote (853FP - 1 rasga-
do) com a palavra "Malote" em caracteres médios e picote H14xV18...................................................................................................................................................................120
1.245    VOVÓ - Só emissão MERCÚRIO - 47 envelopes circulados com pelo menos 1 selo da emissão Mercúrio e outros. Incluso franquias isoladas, múltiplas e 
mistas (maioria) Grande maioria com facial de 1.000Rs Azul................................................................................................................................................................................100
1.246     ALEGORIA/VOVÓ - Conjunto só com diferentes FRANQUIAS MÚLTIPLAS e sobre envelopes (maioria) e cartões. Desde par até 4 selos iguais. Diversas 
peças são IMPRESSOS, inclusive indo para o exterior ! No total, 19 peças, sendo a maioria para o Exterior. 3 registrados no conjunto.....................................................180
1.247     ALEGORIA/VOVÓ - Conjunto só com diferentes FRANQUIAS ISOLADAS e sobre inteiros postais (Envelope, Bilhete Postal, Carta Bilhete e Cinta) 5 peças 
entre registrados/expresso e 1 com remessa de valor. No total, 23 peças e destas, 10 vão para o exterior.........................................................................................................180
1.248     BISNETA - Caixa com 300 peças circuladas. Muitas para o exterior, registrados, expressos, Taxa Reduzida, Remessa de valor etc. Está cada vez + di� cil de 
aparecer quantias assim desta emissão......................................................................................................................................................................................................................270
1.249    MULHERES FAMOSAS/PRESIDENTES/BRASILEIROS ILUSTRES - Lote com 113 peças circuladas........................................................................................100
1.250    VULTOS CÉLEBRES - Boletins de Expedição - 27, todos circulados dos Estados Unidos para Goiás e todos selados, para pagar a taxa. Incluso franquias 
isoladas e mistas. Anos 1965 a 1967...........................................................................................................................................................................................................................200
1.251    CIFRA DÉCADA DE 70 + GRAVURA - Lote com 109 peças circuladas...........................................................................................................................................120
1.252    TIPOS e PROFISSÕES - Caixa de sapato com 370 peças circuladas, sendo 30 registradas e várias para o exterior......................................................................180
1.253    RECURSOS ECONOMICOS - Lote com 148 peças circuladas..............................................................................................................................................................120
1.254    SEM FACIAL IMPRESSO - Caixa com 268 peças circuladas, maioria 1º Porte Nacional, dos diversos tipos, começando no 1º deles......................................130
1.255    OUTRAS EMISSÕES: Aviões, Turismo, Frutas, Animais Domésticos, Instrumentos Musicais, Pro� ssões etc - 128 peças circuladas......................................100
1.256    ALTAS FRANQUIAS - Pasta com 23 envelopes, todos em formato maior, enviados para a mesma empresa em São Paulo, oriundos do interior do estado e 
com grandes franquias (em termos de quantidade de selos) Todos mistos com outros selos da mesma emissão e/ou comemorativos. Engloba as emissões: Flores, Pat-
rimonio Histórico, Cifra (anos 80) CF, Recursos. Alguns inclusive porteados na parte traseira, tamanha a quantidade de selos. Alguns itens bem chamativos..........200

1255 - 128 peças no total 1256 - 23 envelopes com altas franquias

1254 - 268 peças no total1253 - 148 peças no total
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1257 - 79 franquias múltiplas 1258 - 79 franquias múltiplas

1264

1263 - Prova de picotagem

1268

1270

1274 - Variedade

1260 - 103 franquias isoladas

1265

1272 - Variedade

1276 - Carimbo de 1º dia

1271 - Variedade
1269

1275 - Variedade1273 - Variedade

1259 - 114 franquias isoladas

1267
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REGULARES - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.257    SÓ FRANQUIAS MÚLTIPLAS - 79 peças diferentes, todas circuladas e entre emissões Vovó (logicamente não classi� cados) e 853 (Malote br) Todos de par 
para cima. As vezes o selo é o mesmo, mas com par, 3 selos, 4 selos ou até + do mesmo selo, portanto são franquias diferentes. Engloba quase que todas as emissões. To-
dos identi� cados pelo nº do selo.................................................................................................................... ............................................................................................................350
1.258    SÓ FRANQUIAS MÚLTIPLAS - 79 peças diferentes, todas circuladas e entre anos 20 (emissão Alegoria) e ano 2015 - Todos de par para cima. As vezes o selo 
é o mesmo, mas com par, 3 selos, 4 selos ou até + do mesmo selo, portanto são franquias diferentes. Parte dos envelopes é em formato maior.....................................200
1.259    SÓ FRANQUIAS ISOLADAS - 114 peças diferentes, todas circuladas e entre emissões Vovó (logicamente não classi� cados) e 863 (Jovem Aprendiz) Engloba 
quase que todas as emissões. Todos identi� cados pelo nº do selo..........................................................................................................................................................................420
1.260    SÓ FRANQUIAS ISOLADAS - 103 peças, todas circuladas e entre anos 20 (emissão Alegoria) e ano 2015.................................................................................350
1.261    Caixa com 480 peças circuladas entre emissões Antigos Presidentes e ano 2015. Muitos registrados, mas todos da parte moderna. Vários envelopes em 
formato maior...............................................................................................................................................................................................................................................................180
1.262    Caixa com 796 envelopes circulados, de apenas 3 emissões: VOVÓ , arquivo com 483 frentes de envelope (talvez uns 5% estejam completas) todas enviadas 
para a empresa Machine Cottons Limited em Curitiba + NETINHA, 214 envelopes sendo quase todos para o exterior ! com muitas registradas, 3 delas com 20,00 
Maurity, 1 Reembolso, englobando as 2 moedas, todas mistas com outro selos da mesma emissão e BISNETA, 99 envelopes diversos. Lotes 2200, 2211 e 2215 da nossa 
65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 270 e que agora estamos agrupando em 1 lote só, com preço reduzido e onde cada peça sai por menos de 0,30 
centavos que é muito barato........................................................................................................................................................................................................................................220

BLOCOS (Incluso tipos, variedades catalogadas e não)
1.263  (*)  1 - Brapex - PROVA de picotagem, com margens bem largas (vide foto) � cando a vinheta superior picotada e os selos na mesma posição na � leira inferior, 
sem estarem picotados. Pliê atingindo o 1º selo no canto superior direito. Sem � ligrana. Vistoso item.........................................................................................................1.000
1.264 (*)  1B - Brapex - Azul, em papel cartão. Mancha de ferrugem na lateral esquerda - 220 UF (cotação de 24 anos atrás).....................................................................220
1.265  (*) 1B - Brapex - Azul, em papel cartão - Pontos de ferrugem - 220 UF (cotação de 24 anos atrás)........................................................................................................270
1.266  (*)  3 II a 3 IX - Estado Novo - Jogo completo dos tipos. Emitidos sem goma – R$ 2.250 +...................................................................................................................600
1.267  (*) 4/6 - Feira de Nova York - Série completa - 1.050 UF.............................................................................................................................................................................700
1.268  ◉  6 - 10$000 Feira de Nova York. Carimbo comum do Rio de Janeiro com data do ano 1941 e variedade: traço inferior abaixo de 1940 partido. Cerca de 2.800 UF 
de catalogo..................................................................................................................................................................................................................................................................1.500
1.269  (*)  6 - 10$000 Feira de Nova York - Variedade: Traço incompleto antes da data 1940. Alguns pontos de ferrugem...........................................................................450
1.270  (*) 7 - Centenário do Olho de Boi - Filigrana vertical - 800 UF..................................................................................................................................................................500
1.271  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Sem moldura, sem fundo e sem a cor do fundo dos selos. Pequeninos cortes na lateral direita...........................................280
1.272  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Sem moldura, sem fundo e o valor de 1,00 sem a cor do fundo. Alguns pontos de ferrugem............................................360
1.273  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Sem moldura, sem fundo e faciais de 1,00 e 2,00 sem a cor do fundo..................................................................................350
1.274  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Faciais de 1,00 e 2,00 sem a cor do fundo. Alguns pontos de ferrugem.................................................................................360
1.275  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Sem moldura, sem fundo e sem a cor do fundo no valor de 5,00. Alguns pontos de ferrugem.........................................360
1.276  ◉ 10 - Dutra - Duplo carimbo comum de Santos 14.12.48 (1º Dia) 500 UF..............................................................................................................................................350
1.277  ◉  10 - Dutra - Carimbo de 1º Dia : 14.12.1948, aplicado sobre o selo do meio. Pontos de ferrugem - 500 UF....................................................................................250
1.278  (*) 10A - Dutra - Emitido sem goma. Variedade: 1 de 1,20 alongado para baixo. Ferrugem no lado direito........................................................................................210
1.279  (*) 10A - Dutra - Legenda 55mm - 300 UF. Curiosidade: O selo de 0,40 com moldura na cor dele, nos 4 lados................................................................................230
1.280  (*) 10A - Dutra - Legenda 55mm - 300 UF....................................................................................................................................................................................................170
1.281  (*) 10A - Dutra - Legenda 55mm - 300 UF....................................................................................................................................................................................................210
1.282  (*) 10A - Dutra - Legenda 55mm - 300 UF....................................................................................................................................................................................................220
1.283  (*)  (10A) - Dutra - Escassa variedade : Decalque deslocado da cor preta (dizeres) no verso. Emitido sem  goma. Bloco tipo marca 300 UF................................400
1.284  (*) 10A - Dutra - Legenda 55mm e variedade: Facial de 0,40 com reincisão na legenda superior - 300 UF ++..................................................................................260
1.285  (*) 10B - Dutra - Legenda 52mm sem numero no verso - 1.200 UF...........................................................................................................................................................800
1.286  (*) 10B - Dutra - Legenda 52mm sem numero no verso - 1.200 UF...........................................................................................................................................................680

1277 1278 1279 1280

12841283 - Decalque da cor preta

1286 →

1282
1281

← 1285
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1288

1289

1291 - Filigrana Castor 1292 - Pergaminho 1293 - Pergaminho

1294 - Pergaminho

1295 - Pergaminho

1300 - Deslocado

1297 - Corte deslocado 1298 - Marmorizado 1299 - Marmorizado
1301 - Duplo picote

1305 - 3 exemplares

1306 - # 40E

1307 - # 40F

1302 - 31 Drs diferentes

1303 - Sem Braile

1311 - 6 Jogos completos 1318 - Coleção 1312 - 10 Jogos completos

1304 - # 37D + picote duplo

1290 - 4 tipos

1287
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BLOCOS (Incluso tipos, variedades catalogadas e não) (Continuação)
1.287  (*)  10C - Dutra - Legenda 55mm, sem nº atrás (do banquete) Mancha e gordura na lateral direita superior - 900 UF.....................................................................400
1.288  (*)  10C - Dutra - Legenda 55mm, sem nº atrás (do banquete) 900 UF.....................................................................................................................................................400
1.289  (*)  11 - Ouro Fino - 240 UF.............................................................................................................................................................................................................................180
1.290  (*) 12/12A/12B e 12Bc - Roosevelt - os 4 tipos existentes - 820 UF...........................................................................................................................................................600
1.291  (*) 12Bc - Roosevelt, filigrana Castor - 300 UF.............................................................................................................................................................................................200
1.292   (*)  12C - Roosevelt - Papel pergaminho na cor preta - 1.800 UF................................................................................................................................................................1.250
1.293   (*)  12C - Roosevelt - Papel pergaminho na cor preta - 1.800 UF................................................................................................................................................................1.600
1.294   (*)  12C - Roosevelt - Papel pergaminho na cor azul - 1.800 UF................................................................................................................................................................1.600
1.295   (*)  12C - Roosevelt - Papel pergaminho na cor vermelha  - 1.800 UF.......................................................................................................................................................1.600
1.296  *  13Y - Santos Dumont - Papel marmorizado. Leves pontos de ferrugem. Os selos estão **..................................................................................................................180
1.297  **  31 - Arte Moderna - Variedade : Tamanho certo, mas com deslocamento do corte vertical, � cando "faixa" no lado esquerdo....................................................220
1.298  (*)  31Y - Arte Moderna - Papel Marmorizado - 1.200 UF...........................................................................................................................................................................630
1.299  *  31Y - Arte Moderna - Papel marmorizado. Apenas 1 ponto de ferrugem. Gomado. R$ 2.900 para **...............................................................................................720
1.300  **  35 - São Gabriel - Variedade: Visivel deslocamento do picote vertical + assinatura  do Conego Eugenio Sales..............................................................................220
1.301  *  36 - Copa do Mudo de Futebol 1974 - Variedade : Além do picote normal + picote horizontal atravessando o selo/bloco no meio...........................................150
1.302  ◉ 37 - Braile - Jogo completo com carimbo de 1º Dia e comemorativo, das 31 Drs diferentes. Pouco comum aparecer assim completo........................................250
1.303  *  37B - Braile - Variedade : Sem Braile, leves pontos de ferrugem – R$ 3.400..........................................................................................................................................860
1.304  **  37D - Braile - Variedades : Duplo picote + dupla impressão do preto – Só esta 2ª variedade marca R$ 7.200 de catálogo e + o picote duplo !!...................1.650
1.305  ** 40 - Banco do Brasil - 3 exemplares com com a mesma variedade: Degradê da parte superior (legenda/Cavalo/Algarismos 30) na parte inferior e em diferentes 
estágios de nitidez. Curioso.........................................................................................................................................................................................................................................200
1.306  *  40E - Banco do Brasil - Quase **- Sem agência "1000" e sem logotipos - 1.000 UF...............................................................................................................................630
1.307  *  40F - Banco do Brasil - Agência e logo invertidos - 1.000 UF...................................................................................................................................................................630
1.308  **  43 - Braile - Variedade: Pequena "orelha" no canto superior esquerdo................................................................................................................................................150
1.309  ◉  58/62 - Brasiliana 1983 - 5 jogos completos com carimbo comemorativo - 1.750 UF.......................................................................................................................1.050
1.310  ◉/*/**  58/62 - Brasiliana 1983 - Completo com carimbo comemorativo e **/* - Total 2 jogos..............................................................................................................480
1.311  **/*  58/62 - Brasiliana 1983 - 6 Jogos completos. Dos 30 blocos no total, 8 tem pontos de ferrugem só em uma margem. Os selos estão **.............................1.250
1.312  **  58/62 - Brasiliana 1983 - 10 ! Jogos completos - 3.750 UF. Aqui pedimos apenas R$ 220 por jogo...............................................................................2.200
1.313  ** 74 - Antartica - Variedade: Dupla denteação. Não catalogado neste bloco. No nº 80 é cotado em 500 UF.....................................................................................400
1.314  *  74 - Antártica  - Picote vertical deslocado para a esquerda.......................................................................................................................................................................180
1.315  **  79 - Ayrton Senna - 20 Blocos - R$ 1.100...................................................................................................................................................................................................150

BLOCOS - ACUMULAÇÕES
1.316  **/*  Envelope contendo 151 Blocos, assim dividido: RHM 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 - Anos 1976 a 1981 - 10 de cada x R$ 177 (catalogo de 
2013) = R$ 1.770. Acompanham 21 Blocos diferentes entre anos 1967 e 1985 (um ou outro sem goma)......................................................................................................200
1.317 - Caixa contendo cerca de 900 Blocos, sendo cerca de 500 sem carimbo ou com carimbo de 1º Dia/Comemorativo e entre nº 31 e nº 57 (mediante solicitação 
enviaremos a relação deles) e cerca de outros 400 sobre Folders o� ciais do correio e sobre Fdcs. Nos Folders, temos os seguintes itens : B33 x 5 (Fittipaldi com a assi-
natura dele) B36 x 25 Drs diferentes, B37 x 5 Drs diferentes, B40 x 25 (carimbo Barra do Bugres) B41 x 92, B47 x 49, B48 x 50, B49 x 49, B51 x 49 e B 52 x 46 - R$ 6.347 
de catalogo, sem contar o plus pelo carimbo e sempre considerado o + barato. Depois temos 13 envelopes com B33 (Fittipaldi, com assinatura dele) e B38 x 2. Ainda 
acompanham 25 editais sem blocos, sendo 15 do Braile de 1974 e 10 da Brasiliana de 1983. No total temos R$ 22.776 pelo catálogo de 2013. Aqui pedimos apenas 5% !! 
de catalogo, ou pouco + de  R$ 1,25 por bloco, que dá boa margem para revenda............................................................................................................................................1.150
1.318  **/*/(*)  Coleção dentro de album GBF e completa entre nº 1 e nº 116 (ano 2000) Todos sem carimbo (salvo o nº 7 que está com carimbo comemorativo) e do 
bloco do Getulio só tem 1 tipo. Alguns apresentam pontos de ferrugem, mas os + representativos não são gomados e estão limpos de um modo geral - 3.763 UF (cerca 
de R$ 15.000).............................................................................................................................................................................................................................................................1.800
1.319  ** Limpa coleção montada em folhas quadriculadas e completa nos blocos tipo entre nº 1 e nº 114. No começo, temos os emitidos sem goma e depois todos 
estão **. Um ou outro também carimbado no meio, mas só nos + antigos. Alguns "especiais" como: 6A (assinatura a direita) Roosevelt com � ligrana na mar-
gem. No total temos 5.218 UF (cerca de R$ 20.000) de catalogo. Aqui pedimos apenas 12 % !! deste valor...............................................................................2.400
1.320  */**  Caixa com volumoso conjunto, contendo 5.295 Blocos !! (isto mesmo, acima de 5.000 !! Blocos) todos sem carimbo e basicamente todos ** e distribui-
dos em 27 tipos diferentes, conforme segue : nº 39 (350 Blocos) 42 (360) 44 (250) 45 (260) 47 (300) 48 (750) 49 (365) 51 (100) 53 (100) 54 (150) 55 (200) 57 (80) 
64 (70) 68 (40) 72 (330) 73 (500) 76 (50) 77 (90) 80(100) 83 (150) 84 (200) 85 (100) 86 (175) 87 (110) 88 (235) 91 (80) 94 (50 Blocos) Total pelo catálogo de 2013 
: R$ 71.410. Aqui pedimos in� mos 3,5 !!% de catálogo, que além de ter enorme vantagem para revenda, fazendo com que cada bloco saia por menos de 0,50 
centavos..........................................................................................................................................................................................................................................2.500

1308 - Orelha superior 

1309 - 5 Jogos completos

1313 - Picote duplo

1314 - Picote deslocado
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1323 - Bloco # 1A

1326 - 8 diferentes envelopes

1325 - 3 envelopes
1324

1327 - 18 diferentes envelopes

1328 - 19 diferentes envelopes

1333 - # 15B

1334 

1332 - Sem azul claro

1335 - 10 Variedades

1330 - LUXO

1337 →

1331 - Papel fino

1336 - LUXO
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BLOCOS - HISTÓRIA POSTAL
1.321    Ano 1938 - Envelope registrado circulado do Rio Grande do Norte para a França com chegada. Bloco 1 + quadra selo C120 + 3 regulares (no verso).............100
1.322    Ano 1938 - Envelope registrado e expresso circulado do Rio de Janeiro para São Paulo. Bloco 1 em franquia isolada.......................................................................100
1.323    Ano 1938 - Envelope registrado circulado dentro do Rio de Janeiro, com chegada. Bloco 1A (Risco na testa) com vários carimbos alusivos à Exposição Bra-
pex 1938. Como habitual, pontos de ferrugem........................................................................................................................................................................................................100
1.324    Ano 1967 - 2 Envelopes: Selo do Bloco Dia das Mães (569bis) e selos do Bloco N.S.Aparecida (581bs) ambos 3x de cada e circulados de Porto Alegre para a 
Alemanha. A tarifa de 0,45 está correta ?...................................................................................................................................................................................................................100
1.325    3 envelopes registrados, circulados e com carimbo de chegada. Blocos: 19 (Unesco - de Ouro Fino para S.Paulo com selo de 0,05 complementar) 20 (Natal 
- do Rio de Janeiro para S.Paulo e isolado) e 22 (Dia das Mães - de S.Paulo para Ouro Fino, com ele isolado)............................................................................................100
1.326    8 diferentes envelopes circulados, sempre com o bloco em franquia isolada: 14, 49, 73, 77, 79, 80 e 93 e ano 2015 (Jogos Paralimpicos 2016).....................140
1.327    18 diferentes envelopes circulados, sempre com o bloco em franquia mista com outros selos: 14, 32 (Bloco + selo do bloco) 40, 45, 50, 54, 56, 64, 67, 74, 83, 
85, 86, 91 (só frente) 93, 138, 139 e 144. Parte registrados.....................................................................................................................................................................................180
1.328    19 diferentes envelopes circulados, com os selos dos blocos, misto com outros selos: 35, 39 (isolado) 43, 52, 57, 65, 74, 86, 93, 99, 115 + 133, 120, 126, 133, 
141, 145, 163, 166 e 173................................................................................................................................................................................................................................................190

FOLHINHAS OFICIAIS  e AUTORIZADAS (Incluso tipo, variedades catalogadas e não)
1.329  FO 1 - Barão do Rio Branco - 50 folhinhas seladas só com selo C197. Normal conservação para esta quantia - R$ 3.000 (cotação 2013) Aqui pedimos apenas 
5% de catalogo, que dá grande margem para revenda.............................................................................................................................................................................................150
1.330   FO 10 - Radiocomunicação - Nova sem uso e na qualidade européia. Muito raro aparecer por aqui nesta qualidade - 140 UF ++...............................................180
1.331  FO 10A - Radiocomunicação - Carimbo comemorativo, em papel � no e com � ligrana - 300 UF........................................................................................................180
1.332  FO 12 - Correios - Selado e carimbado. Variedade: Falta da cor azul claro - Não catalogado desta forma..........................................................................................250
1.333  FO 15B - IV Centenário do Rio de Janeiro - Sem impressão no verso. Nova sem uso - 120 UF............................................................................................................100
1.334  FO 17 - Revolução de 1964 - Variedade não catalogada: Dupla impressão das legendas........................................................................................................................100
1.335 - OFICIAIS - VARIEDADES - Lote com 10 "anomalias" : FO16 (transparência no nº no verso - selada) 2 x FO22 (Corte horizontal deslocado+ cor bem esmae-
cida)FO25 (Tete Beche !! vertical, só impresso a parte da frente - ambos com algums ferrugem e pequenas manchas de tinta - Refugo ?) 2 x FO28 (Par horizontal + 
isolado - ambos sem a inscrição traseira) e 2 x Fo29 (deslocamento do corte horizontal + folha onde caberiam 4 folhinhas e só impresso a cor amarela em 2 delas - parte 
superior - possível prova de ajuste de máquina ou refugo) Interessante conjunto para o colecionador especializado no setor...................................................................300
1.336  FA 1 - Pró Juventude - Qualidade européia, sem 1 ponto de ferrugem. Muito escassa neste estado - 200 UF ++..............................................................................150
1.337  FA 2A - Getulio Vargas - Papel martelado. Qualidade bem acima da média encontrada no mercado - R$ 1.100 ++........................................................................315
1.338  FA 7 - 1º Semana Filatélica Juvenil - Variedade: Sem selo e sem carimbo - 450 UF.................................................................................................................................360
1.339  FA 8C - Rotary - Selada e carimbada, mas sem a inscrição DCT + sem o verso e as imagens em outra cor + falta das folhagens. Pontos de ferrugem. Não cata-
logado com todas estas variantes - R$ 2.400 ++........................................................................................................................................................................................................680
1.340   FA 11A ? - Cancer, papel pergaminho com carimbo comemorativo, assinatura do artista (Arnau) e na medida 110 x 160 em vez de 100 x 150.........................540
1.341   Grandioso conjunto dentro de caixa plástica, contendo 1.285 !! folhinhas, sendo 1.121 das O� ciais e 164 das Autorizadas. Tanto com, como sem carimbo. 
Quase todos os itens representados, em maior ou menor quantidade. Segue inventário. No total 24.615 UF !! de catálogo(acima de R$ 95.000 !!) sendo 16.203 
UF das o� ciais e 8.412 UF das autorizadas. Material na qualidade habitualmente encontrada no mercado. Aqui pedimos menos de 3 % !! de catalogo, que dá 
enorme vantagem no caso de uma revenda...................................................................................................................................................................................2.700

COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, ensaios, sem picote, variedades catalogadas e não)
1.342  * 1/4 - Descobrimento - Série completa em quadras. Alguns bem limpos - 320 UF +..............................................................................................................................180
1.343  (*) 5/6 - Panamericano - Série em PROVAS em papel médio e sem picote. Formato ligeiramente maior ao selo normal. Cor de� nitiva......................................400
1.344  (*) 5/6 - Panamericano - Série em PROVAS em papel espesso. Valor de 100Rs margem de folha. Cor de� nitiva..............................................................................400
1.345  **/*  5/6 - Panamericano em quadras - 100Rs absolutamente ** e no 200Rs, 2 selos ** e 2 * - 2.760 UF + cotando como 4 selos...................................................1.600 

1338

1339 - Não catalogado

1340 - Pergaminho

1343 - PROVAS
1344 - PROVAS

1345
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1349
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1354

1352

1358

1372 - 4 cores

1375
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1363

1379 1374
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1365 - Fechos da série em quadras e parte **
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, ensaios, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

1.346  *  7 - Exposição Nacional - Quadra sem goma - 600 UF................................................................................................................................................................................240
1.347  *  9 - Próceres Panamericanos - Bloco de 16 (4x4) canto inferior direito de folha - 400 UF +..................................................................................................................200
1.348  ** 10 - Cabo Frio - Bloco de 15 selos, todos absolutamente com goma plena, sem pontos de ferrugem - 675 UF +...........................................................................200
1.349  ** 12A (ano 1995) Revolução Pernambucana - Variedade: Falha branca no 100 esquerdo. Não catalogado na edição de 2016. A proporção era de 2,5x portanto 
marcaria hoje cerca de 300 UF....................................................................................................................................................................................................................................230
1.350  *  13Es - Rei Alberto - Quadra, margem superior de folha, � cando os 2 selos da direita sem � ligrana - 400 UF................................................................................270
1.351  **  13Es - Rei Alberto - Sem � ligrana - 450 UF..............................................................................................................................................................................................240
1.352  (*) 14 - 100Rs Centenário da Independência - Par vertical sem picote horizontal entre os selos. Margem inferior de folha. Lavado..............................................100
1.353  * 17 - Exército Paci� cador - Variedade: Falta do picote inferior. Vinco vertical.......................................................................................................................................100
1.354  ◉ 17A - Exército Pacificador - Variedade: Corpeio - 200 UF.......................................................................................................................................................................150
1.355  (*) 18 - Conferencia do Equador - PROVA em papel espesso liso, sem picote e sem a cor vermelha e com o azul deslocado..........................................................120
1.356  (*) 18A - Conferencia do Equador - Variedade: Grande deslocamento horizontal do azul, formando 2 cruzes - 300 UF.................................................................240
1.357  *  18B - Conferência do Equador - Cruz Branca - 900 UF...........................................................................................................................................................................630
1.358  *  18B - Conferência do Equador - Variedade: Cruz Branca - Pontos de ferrugem - 900 UF.................................................................................................................540
1.359  (*) 20 - Cursos Juridicos - PROVA em par vertical sem picote e em papel jornal....................................................................................................................................100

1.360  (*)  27/40SD - Revolução de 30 - Série completa em quadras SEM PICOTE . Emitidos sem goma - 8.800 UF (cerca de R$ 33.000)
Aqui pedimos menos de 10% !! de catálogo...............................................................................................................................3.200
1.361  *  32A (novo sem goma) 34A, 34B, 35A e 37B - 5 diferentes variedades catalogadas da revolução de 30 - 310 UF...........................................................................180
1.362  ** 37A - 1$000 Revolução de 30 - Quadra margem de folha, � cando 3 selos com a falta da cor vermelha entre a e� gie e o valor - 300 UF ++............................240
1.363  **/*  37B - 1$000 Revolução de 30 - Quadra, 2 selos superiores * e os 2 inferiores ** com a impressão (cor vermelha) deslocada - 390 UF ++...........................280
1.364  **  38 - 2.000Rs Revolução 30 - Quadra - R$ 600 +......................................................................................................................................................................................180
1.365  */** 38/40 - Os 3 fechos da Revolução de 30 em quadras : 2$000 (2 * e 2 **) 5$000 (Os 4 ** !) e 10$000 (2 * e 2 **) - R$ 2.940 fora o plus por estarem em 
quadras............................................................................................................................................................................................................................................................800
1.366  *  40 - 10.000Rs Revolução 30 - Quadra, canto de folha, � cando 1 selo com a variedade : Moldura partida entre “R” e “A” de Brasil - R$ 1.280 +.......................220
1.367  ** 41B - São Vicente - Variedade: Sem São Vicente no mapa, em quadra com 3 selos normais - 300 UF +.........................................................................................240
1.368  *  43A - São Vicente - Data “532” - (bem limpo) - R$ 1.800..........................................................................................................................................................................600
1.369  *  43A - São Vicente - Quadra, � cando 1 selo com a variedade “532” - R$ 1.800 +...................................................................................................................................630
1.370  (*) 46/56 - Revolução de 32 - Rara série completa em PROVAS em preto, em papel couchê e sem picote....................3.000
1.371  (*)/* 49 (400Rs sem picote inferior) 52 (700Rs par vertical sem picote entre os selos) e 53 (1.000Rs par horizontal sem picote vertical e selo isolado sem picote 
no lado esquerdo) 4 diferentes variedades da série Revolução 32.........................................................................................................................................................................100
1.372  (*)  60 - 200Rs Presidente Justo - 4 PROVAS em papel cartão e em diferentes cores: Rosa, Verde, Violeta e Azul.............................................................................800
1.373  (*)  70/73 - "PROVA" coletiva referente a Exposição Filatélica Nacional...................................................................................................................................................350
1.374  (*)  78 - Pacelli 300Rs 1ª Tiragem - Quadra, canto superior de folha - R$ 2.080......................................................................................................................................850
1.375  **/ *  78 - Pacelli 300Rs 1ª Tiragem - Quadra. 2 selos superiores só com marca de charneira e os 2 inferiores ** - 2.250 UF..........................................................1.300
1.376  *  78 - Pacelli 300Rs 1ª Tiragem - Quadra com pontos de ferrugem nos picotes externos dos selos - 1.300 UF...................................................................................720
1.377  *  78 - Pacelli 300Rs 1ª Tiragem - Muito bem centrado - 325 UF................................................................................................................................................................250
1.378  *  78Atb - Pacelli 300Rs 2ª Tiragem - Par tete beche. Alguns pontos de ferrugem - 650 UF...................................................................................................................500
1.379  *  79A - Pacelli 700Rs 2ª Tiragem - Quadra com a goma escurecida. Margem superior de folha - R$ 2.080.......................................................................................850
1.380  (*) 79Atb - Pacelli 700Rs 2ª Tiragem - Quadra, formada por 2 tete beches. - 1.300 UF..........................................................................................................................900
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1384 - Triângulo

1385 - Triângulo 1386 - Triângulo

1389 - Duplo picote vertical e horizontal parcial

1397

1400

1392

1391

1390 - Sem filigrana

1394

1396 - Série completa
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1398 - Todos ** !
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, ensaios, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

1.381  (*)  79Atb - Pacelli 700Rs 2ª Tiragem - Par tete beche regomado - 650 UF................................................................................................................................................400
1.382  (*)  79Atb - Pacelli 700Rs 2ª Tiragem - Par tete beche sem goma, mas muito limpo e em bela cor - 650 UF.......................................................................................500
1.383  ◉  79Atb - Pacelli 700Rs 2ª Tiragem - Par tete beche. Perfeita picotagem, o que é escasso - 650 UF +..................................................................................................500
1.384  ◉  79A/79T - Pacelli 700Rs 2ª Tiragem - Par horizontal, � cando o selo da esquerda com triângulo. Carimbo do ano 1934 - 2.525 UF...........................2.000
1.385  *  79T - 700Rs Cardeal Pacelli, com triângulo. Bela cor e centragem. Super limpo, só com marca de charneira e sem ferrugem - 2.200 UF +..........................1.750
1.386  (*)  79T - 700Rs Cardeal Pacelli, com triângulo. Normal picotagem - 2.200 UF...................................................................................................................................1.800
1.387  (*)  79T - 700Rs Cardeal Pacelli, com triângulo. Muito bem picotado e centrado. Discreto vinco diagonal - 2.200 UF.................................................................1.300
1.388  *  80 - Pacelli 300Rs - 3ª Tiragem - Bloco de 20 selos, formado por 5 Tete Beches e 10 selos normais - 255 UF - Lote 2395 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 
com preço original de R$ 180 e agora sendo oferecido com desconto...................................................................................................................................................................120
1.389  (*)  80/80tb - Pacelli 300Rs - 3ª Tiragem - Folha completa com 32 selos (16 selos e 8 tete beches) e com dupla picotagem em ambos os sentidos. Apenas 2 � leiras 
na horizontal não tem o picote duplo. Bem vistoso item.....................................................................................................................................................................................1.500
1.390  (*) 82A - Presidente Terra - Sem � ligrana. Emitido sem goma - 1.200 UF..................................................................................................................................................950
1.391  **  105SD - Congresso Numismática - Belo bloco com 18 selos, SEM PICOTE, e com a vinheta central ! Todos **, sendo 12 com � ligrana e 6 sem � ligrana - R$ 
3.870 sem contar o plus em função do estado, do múltiplo e da vinheta.............................................................................................................................................................1.050
1.392  **/*  106EsSD - Carlos Gomes - Trinca sem picote - 320 UF para par + selo isolado.............................................................................................................................200
1.393  **/*  107EsSD - Carlos Gomes - Trinca sem picote - 320 UF para par + selo isolado..............................................................................................................................200
1.394  *  111SD – Feira Amostras – Par vertical, sem picotes – R$ 1.100...............................................................................................................................................................220
1.395 (*) 113/114Es - Pereira Passos - Ambos em blocos de 6, sem � ligrana. ....................................................................................................................................................180
1.396  */ ** 119/124 - Série completa em quadras sem picote e com furo anulador central (PROVA) Cor de� nitiva. No total, somente 3 selos *, os demais **...........800
1.397  * 121 e 123 - 1$000 e 5$000 Turismo - Ambos na cor de� nitiva, sem picote e com sobreestampa SPECIMEN em preto.................................................................100
1.398  **  124 - 10$000 Turismo - Bloco de 10 horizontal, margem de folha e todos  ** - 4.250 UF (cerca de R$ 16.000)............................................................................1.650
1.399  (*) 125A - Silva Paes - PROVAS em par horizontal margem de folha, sem picote, papel cartão e nas cores lilás ? e azul (de� nitiva).............................................150
1.400  * 131SD - Arquivo Nacional - Quadra sem picote e com interpanô central - 160 UF +.........................................................................................................................130
1.401  (*) 131 - Arquivo Nacional - 3 PROVAS picotadas em papel cartão e em diferentes cores: vermelho, azul e verde...........................................................................500
1.402  (*) 138 - Duque de Caxias - 6 diferentes PROVAS em cores diferentes. Todas em papel liso, sem percê e sem � ligrana..................................................................150
1.403 -  150 - União Panamericana - PROVAS - Conjunto montado em 2 folhas com descrição, todos em papel pardo, contendo: selo isolado + quadra canto inferior 
de folha, ambos picotados + 2 quadras sem picote no mesmo papel, mas nos 2 extremos esquerdo da folha - superior e inferior. Segundo indicação na folha, só 1 
folha foi emitida com este papel e sem picote. Informação correta ? Simpático conjunto...................................................................................................................................360
1.404  (*) 150 - União Panamericana - Raro ensaio em folha completa com 24 selos no facial de 1$000 e imagem de Getulio Vargas e inscrição Brazil Correio no canto 
inferior esquerdo. Já vimos diversos destes ensaios isolados, mas assim numa folha é pouco comum........................................................................................................1.000
1.405  (*) 151AEs - Geogra� a - Sem � ligrana. Emitido sem goma - 450 UF............................................................................................................................................................320
1.406  (*) 151AEs - Geogra� a - Sem � ligrana. Margem de folha - Emitido sem goma - 450 UF. +..................................................................................................................320
1.407  (*) 153/155 - Feira de Nova York - 4 séries completas em diferentes posições da � ligrana. Interessante por serem as séries completas - 544 UF ++..................380
1.408  (*) 154 - 5$000 Feira de Nova York - PROVA picotada em papel cartão na cor violeta..........................................................................................................................300
1.409  (*) 155 - 10$000 Feira de Nova York - PROVA picotada em papel cartão na cor de� nitiva...................................................................................................................250
1.410  (*)  157B - Getulio Vargas - Sem � ligrana e sem goma (como emitido) - 600 UF....................................................................................................................................250

1401 - Todas em papel cartão

1406
1402 - 6 diferentes cores

1408 - Cartão
1407 - Série completa em 4 diferentes posições

1409 - Cartão
1410
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1411
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1421 - Ensaio
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1440

← 1435

1433 -Desenho original sem o facial 1442

1430
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1431 - Falha vertical

1418 - Prova
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, ensaios, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

1.411  (*) 157B - Getulio Vargas - Sem � ligrana - Emitido sem goma, mas foi regomado - 600 UF.................................................................................................................270
1.412  *  170SD - Semana da Asa - Par horizontal sem picote  - R$ 860.................................................................................................................................................................220
1.413  **/*  177A - Congresso Eucaristico - Filigrana menor - Quadra margem de folha, 3 selos ** e 1 * - R$ 1.410 +.................................................................................450

1.415  ◉ 183 - Ubaldino do Amaral - Par vertical com falta do picote entre os selos. Pouco comum aparecer circulado..............................................................................100
1.416  **  183A - Ubaldino do Amaral – Quadra, na � ligrana Q, canto de folha - R$ 2.880 +...........................................................................................................................630
1.417  (*) 197 - Barão do Rio Branco - PROVA na cor lilás e medindo 4,6 x 5,2cm. Provável única................................................................................................................500
1.418  (*) 198/202 - Vitória - PROVAS em par em papel médio. O facial de 0,20 em papel cartão. Todos sem percê...................................................................................250
1.419  *  210A - 5,00 FEB - Filigrana invisivel + decalque deslocado da cor vermelha (dos simbolos)..............................................................................................................220
1.420  *  211B - Radiocomunicação - Quadra, com dupla impressão. Ferrugem acentuada – R$ 1.200 +.......................................................................................................220
1.421  (*) 211 - Radiocomunicação - PROVA fotográ� ca medindo 4,5 x 5cm com facial, mas sem a data 1945 - Provável única...............................................................250
1.422 - 212A - Saldanha da Gama - Quadra margem de folha e sem � ligrana - Regomada ? - 1.440 UF.........................................................................................................760
1.423  **  UPAE - 2 diferentes provas de centro (Edi� cio/Paisagem) Cor azul e marrom respectivamente. Sem picote e com furo anulador..........................................100
1.424  **  223A - Constituição - Sem � ligrana - Falta 1 picote na parte superior - 1.000 UF.............................................................................................................................500
1.425  (*)  223 - Constituição - Sem � ligrana e sem goma - 500 UF.......................................................................................................................................................................350
1.426  (*)  224D - Orquídeas - Sem Filigrana - 500 UF.............................................................................................................................................................................................400
1.427  *  224D - Orquídeas - Sem � ligrana e gomado - 500 UF..............................................................................................................................................................................320
1.428  (*)  224D - Orquídeas - Sem Filigrana - 500 UF.............................................................................................................................................................................................270
1.429  (*)  242D - Alfabetização - Sem o fundo lilás - R$ 720..................................................................................................................................................................................180
1.430  *  252A - S. Vicente de Paulo - Quadra com falta da cor azul. Pontos de ferrugem. Só 1 folha emitida (72 exemplares) - 2.800 UF............................................1.650
1.431  **/* 272 - Festa do Trigo - Bloco de 6 horizontal � cando os 2 selos da direita com falta parcial da cor cinza, principalmente no selo superior...........................100
1.432  **  388Y - Jogos Infantis, quadra margem de folha em papel marmorizado - R$ 3.000............................................................................................................................430
1.433  (*) 391 - Provincia Franciscana - Provável desenho original (pois apresenta desgaste na parte superior direita) no tamanho de 28 x 18,5 cm e facial 0,00. Pos-
sivelmente única...........................................................................................................................................................................................................................................................100
1.434  **/*  392 - Jogos da Primavera - 2 tiras horizontal com 7 selos em cada, � cando pelo menos 4 selos em cada tira, com a falta total da impressão. Item bem visto-
so e com a temática Esportes (Volei).........................................................................................................................................................................................................................600
1.435  *  437A - Estradas de Rodagem - Sem o verde - R$ 1.200..............................................................................................................................................................................400
1.436  *  470Y - Dedo de Deus - Marmorizado - R$ 1.500......................................................................................................................................................................................270
1.437  **  535Y - Cooperação Nacional - Papel Marmorizado - Um dos bons selos do setor - R$ 8.700.......................................................................................2.400
1.438  *  535Y - Cooperação Internacional - Papel Marmorizado, mas com 2 pontos de ferrugem. R$ 8.700.............................................................................2.000
1.439  *  536Y - Leôncio Correa - Folha completa com 25 selos marmorizados - 130UF X 25 = 3.250 UF (Acima de R$ 12.000) Lote 2491 da nossa 65ª VSO de 12/
Maio/2018 com preço original de R$ 180 e agora com preço reduzido, que dá apenas 1 % !! do valor de catalogo........................................................................................120
1.440  **/*  590 - Pesquisa Submarina - Quadra com visivel deslocamento para a direita da imagem da Santa (cor verde claro)................................................................200
1.441  *  594 - Colégio São Luiz - Quadra margem de folha com enorme deslocamento do picote em ambos os sentidos..........................................................................120
1.442  **  594 – São Luiz - Cores invertidas. PROVA ? Não catalogado.................................................................................................................................................................180

1.414  ** 179A - Petrópolis, � ligrana CASA +, em QUADRA !! absolutamente **  !! Acreditamos 
que não existam + de  4 quadras deste selo - 20.000 UF  ++ (cerca de R$ 80.000) de catálogo. Uma 
das + raras quadras do Brasil.......................................................................................................9.000
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, ensaios, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

1.443  *  594C – São Luiz - Falta do Vermelho - 360 UF..........................................................................................................................................................................................180
1.444  *  594C - São Luiz - Sem o vermelho - 360 UF................................................................................................................................................................................................210
1.445  *  594C - Colégio São Luiz - Quase **- Sem a cor vermelha - 360 UF........................................................................................................................................................180
1.446  **  595/596A - Cabral - Impresso no lado fosco - Série completa em quadras - R$ 1.760 +....................................................................................................................630
1.447  *  598E ? - Harpia - Sem o azul e legenda em preto. Não catalogado desta forma. Temática Fauna.......................................................................................................315
1.448  *  598E ? - Harpia - Sem o azul e legenda em preto. Não catalogado desta forma. Temática Fauna.......................................................................................................315
1.449  *  598E ? - Harpia - Sem o azul e legenda em preto. Não catalogado desta forma. Temática Fauna.......................................................................................................315
1.450  (*)  598F ? - Harpia - Legenda em preto e pássaro envolto em moldura azul. Não catalogado desta forma. Temática Fauna............................................................300
1.451  **  599B - Varig - Impresso no lado fosco - Quadra - R$ 800 +....................................................................................................................................................................225
1.452  * 603 - Dia do Selo - Bloco de 10 vertical, margem de folha e variedade : Cor preta bem deslocada para cima. Vistoso item..........................................................300
1.453  *  606B - Liceu Literário - Sem a cor rosa - 600 UF.......................................................................................................................................................................................320
1.454  */◉  607A - Telex - Cor Verde e Amarelo - 2 selos (que não tem cotação no catálogo) - 180 UF só para o novo................................................................................180
1.455  **/*  612A - UNICEF - Impresso no lado fosco. Cartela com 20 selos – R$ 4.800 ! Aqui pedimos apenas 3,5 % !! de catálogo..................................................................180
1.456  *  618A - Francisco Braga - Sem a cor do fundo - 720 UF............................................................................................................................................................................430
1.457  ◉  622A - Cia Paulista Estradas de Ferro - Impresso no lado fosco - Quadra com carimbo comemorativo ! Inusitada aplicação. Pontos de ferrugem. Ela sem ca-
rimbo é cotada em R$ 1.160........................................................................................................................................................................................................................................220
1.458  *  631A - Kardec - Sem a cor verde (só aparece o rosto) - R$ 1.500.............................................................................................................................................................350
1.459 **  631A - Kardec - Sem o verde - Margem de folha - R$ 1.500..................................................................................................................................................................315
1.460  (*)  631B - Kardec - Sem a cor sépia (não aparece o rosto) - Margem superior de folha -R$ 1.500........................................................................................................400
1.461  *  631B - Kardec - Sem a cor sépia (rosto) - R$ 1.500.....................................................................................................................................................................................400
1.462  *  634A - SPP - Papel martelado. Margem inferior de folha - 500 UF..........................................................................................................................................................320
1.463  *  636A - OIT - Sem o dourado - 600 UF........................................................................................................................................................................................................360
1.464  **  636B - OIT - Sem o bordô - margem de folha - 700 UF..........................................................................................................................................................................360
1.465  *  636B - OIT - Sem o bordô - 1 picote com ponto de ferrugem - 700 UF..................................................................................................................................................315
1.466  **/*  658 - Pelé - Lote com 13 folhas completas com 25 selos em cada - 7 sem uso e 6 com a assinatura individual do atleta em cada selo...................................200
1.467  */**  661SD - Hermann Blumenau - Par horizontal sem picote - 210 UF...................................................................................................................................................180
1.468  **  666Y - Carnaval - Margem de folha. Papel marmorizado - Falta 1 picote no canto inferior esquerdo - 1.700 UF.........................................................................540
1.469  **  699/700SD - Tranzamazônica - Par horizontal sem picote e sem a vinheta - R$ 5.000....................................................................................................................1.250
1.470  **  702Y - Pedro Américo - Papel marmorizado - 900 UF............................................................................................................................................................................630
1.471  **  710A - Criança - Sem a cor preta e azul - Canto superior de folha - R$ 2.000......................................................................................................................................600
1.472  **  711Y - Criança - Margem de folha. Papel marmorizado - 900 UF........................................................................................................................................................540
1.473  **  712Y - Criança - Papel marmorizado - 900 UF........................................................................................................................................................................................540
1.474  **  715/716Y - SESC/SENAC - Par se tenant em papel marmorizado - Picote parcialmente falho no selo da esquerda - 1.300 UF.................................................540
1.475   **  721Y - Lavagem do Bon� m - Papel marmorizado - R$ 1.500...................................................................................................................................................................360
1.476   **  721Y - Lavagem do Bon� m - Papel marmorizado - R$ 1.500...................................................................................................................................................................360
1.477  **  722A - Uva - Sem o preto - Temática Vinho - 1.100 UF..........................................................................................................................................................................630
1.478  **  722Y - Uva - Papel marmorizado - Temática Vinho - 900 UF................................................................................................................................................................540
1.479   **  733Y - Serviço Postal - Papel marmorizado - Margem de folha - R$ 1.500 (cotação 2013)................................................................................................................240
1.480  **  737B - Indústria Automobilística - Sem a cor lilás - Tiragem de só 15 exemplares - 3.000 UF...................................................................................................2.300
1.481  *  740A - Taça Independência - Sem a cor ocre - R$ 1.100 (cotação de 2013)..........................................................................................................................................240
1.482  **  741A - Música Popular - Sem a cor vermelha. Margem de folha - 650 UF...........................................................................................................................................400
1.483  *  747Y - Ceramica Karajá - Quase ** - Margem de folha. Papel marmorizado - 1.100 UF....................................................................................................................630
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, ensaios, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

1.484  *  748A - Bumba Meu Boi - Sem a cor vermelha - R$ 2.400 (cotação de 2013)........................................................................................................................................640
1.485  **  754Y - Independência - Papel marmorizado - 900 UF............................................................................................................................................................................540
1.486  **  763SD - Congresso Nacional - Quadra, sem picote - R$ 1.080..............................................................................................................................................................250
1.487  *  769/772 - Forças Armadas - Grande deslocamento da cor preta para a direita. Alguns pontos de ferrugem....................................................................................220
1.488  *  777A ? - Presidente Stroessner - Grande deslocamento vertical das cores + deslocamento do picote horizontal............................................................................270
1.489  (*)  779A - Bracan - Sem a cor preta (dizeres) - 1.400 UF.............................................................................................................................................................................720
1.490  **  780A - Camara de Comércio - Sem o violeta (centro) - R$ 2.200...........................................................................................................................................................800
1.491  **  781A - Acácia/Tangará - Sem a sombra azul. Temática de Fauna e Flora - 600 UF.............................................................................................................................420
1.492  (*)  782A - Jamacuru - Sem a sombra verde - 600 UF....................................................................................................................................................................................270
1.493  *  801A - Patrimônio - Sem o fundo rosa. Temática mãos. R$ 1.100..........................................................................................................................................................315
1.494  *  803A - Patrimônio - Sem o preto. Ferrugem + acentuada na parte superior. Temática mãos, bombeiro/fogo – R$ 1.500.............................................................360
1.495  **  827B - Arara/Carnaúbeira - Variedade: Legenda dupla - 1.100 UF.......................................................................................................................................................540
1.496  **  827B - Arara/Carnaúbeira - Quadra com legenda dupla - 4.400 UF (cerca de R$ 18.000)...........................................................................................2.400
1.497  ◉  832 - Negrinho do Pastoreio - Trinca horizontal (aberta entre o 2º e 3º selo) com carimbo: Lagoa do Ouro (PE) e variedade: Grande deslocamento horizontal 
das cores. Já tínhamos visto ela sem carimbo, mas postalmente usada, é a 1ª vez que vemos..........................................................................................................................250
1.498  ** 841 - Correntes migratórias - Variedade: Grande deslocamento para a direita da cor preta. Margem de folha..............................................................................120
1.499  **  846 - Sete Cidades - Folha completa com 55 selos, transparência da cor marrom - 3 selos *. Aqui pedimos apenas R$ 3,50 por selo.........................................180
1.500  **  853A - Copa do Mundo de Futebol - Sem a cor vermelha - 2.150 UF...............................................................................................................................................1.250
1.501  **  870A - Juizado de Menores - Sem a cor azul (Balança) 360 UF.............................................................................................................................................................250
1.502  **  945g - Farol de Laguna - Impresso na goma. Minimo senão ao lado do farol - 360 UF.....................................................................................................................220
1.503  **  984 - UPU - Porto Seguro - Grande deslocamento horizontal de parte das cores..............................................................................................................................150
1.504  **  985g - UPU - Impresso na goma - 430 UF.................................................................................................................................................................................................260
1.506  **  1048 - Berimbau - Quadra margem de folha, com falta do picote vertical no lado direito - Só temos conhecimento da existencia de 1 folha, ou seja, só 7 
pares existentes ou 3 quadras e 1 par. Inédito para nós.........................................................................................................................................................................................1.500
1.507  **  1068 - Pernambuco - Variedade: Grande deslocamento horizontal de parte das cores.....................................................................................................................100
1.508  ** 1073A - Natal - Falta do azul e do amarelo - R$ 2.200..............................................................................................................................................................................600
1.509  **  1077A - Teatro -  Margem de folha - Sem as legendas/roxo - 900 UF...................................................................................................................................................540
1.510  **  1103A - Semana da Pátria - Variedade: Sem a cor preta - Recém inserida no catálogo - 2.400 UF...............................................................................................2.500
1.511  **  1106A - UPU - Sem a cor verde escuro - 900 UF.....................................................................................................................................................................................320
1.512  **  1106B - UPU - Sem as legendas - R$ 1.500................................................................................................................................................................................................450
1.513  **  1117 - UPU - Quadra, com enorme deslocamento vertical das cores lilás e ocre................................................................................................................................430
1.514  ** 1117A - UPU - Sem a cor azul - 1.300 UF.................................................................................................................................................................................................800
1.515  **  1118A - UPU - Sem a cor preta. Só 55 exemplares existentes - 900 UF................................................................................................................................................600
1.516  *  1119A - UPU - Sem o preto - Quadra ! - R$ 6.000................................................................................................................................................................................1.650
1.517  **  1120A - UPU - Falta da faixa violeta - 720 UF.........................................................................................................................................................................................320
1.518  **  1120A - UPU - Sem a faixa violeta - Quadra canto inferior direito de folha - R$ 4.800 +.............................................................................................................1.250
1.519  ** 1134A - Energia Hidrelétrica - Quadra com falta do + 9,00 adicional. Deve ser a única quadra disponível atualmente no mercado - 2.400 UF........2.000
1.520  **  1169A - Papagainho - Variedade: Sem a cor preta - 1.300 UF...............................................................................................................................................................630
1.521  **  1169A - Papagainho - Variedade: Sem a cor preta - 1.300 UF...............................................................................................................................................................630
1.522  *  1567A - Ação de Graças - Sem o preto. Temáticas Fauna e mãos - R$ 1.200...........................................................................................................................................360
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, ensaios, sem picote, variedades catalogadas e não)
(Continuação)

1.523  **  3051 - Natal - Folha completa com 36 selos, � cando 2 selos com variedades: Posição 7: Palavra Natal e Data nitidamente borradas e selo da posição 31, com 
borrão na palavra Natal + grande mancha na manjedoura. Ambos bem visiveis................................................................................................................................................200

ATENÇÃO : Os próximos 2 lotes referem-se a anos completos (salvo ressalvas) em folhas completas na parte comemorativa e salvo rarissimos 
itens, tudo ** (Goma Plena) Os mesmos estão a� xados pela margem (selos intactos, só a margem com marca de cola) dentro de album com 
capa dura e separados por ano. Aqui pedimos a média de apenas 5% !! de catalogo (95% !! de desconto) que dá enorme margem para o revende-

dor, pois o ideal é abrir o lote em anos completos ou anos completos em quadras. A cotação em Reais é pelo catalogo do ano 2013.

1.525 - Anos de 1987 a 1993 - Completos, parte com e parte sem os selos regulares. Em 1993 já temos alguns em Real - R$ 14.744.........................................................700
1.526 - Ano de 1994 - Completo, sem os selos regulares. O minimo pedido está bem abaixo do facial, pois muito estão em Real e são do 1º Porte que hoje correspon-
deria à R$ 1,95 cada além dos do Porte Internacional - R$ 3.017...........................................................................................................................................................................270
ATENÇÃO : Os próximos 5 lotes referem-se a anos completos (salvo ressalvas) em folhas completas na parte comemorativa. A maioria dos 
selos está ** (goma plena) mas tem selos com pontos de ferrugem e alguns poucos estão escurecidos nas laterais e boa parte das folhas tem 
vinco na margem ou no ultimo selo antes da margem, pois foram guardados em pastas plásticas, que eram menores que a folha. Os selos estão 
intactos. Aqui pedimos a média de apenas 6% !! de catalogo (94% !! de desconto) que dá enorme margem para o revendedor, pois o ideal é abrir 

o lote em anos completos ou anos completos em quadras. A cotação em Reais é pelo catalogo do ano 2013

1.527 - Ano de 1970, faltando os selos # 670 e 675 para estar completo. No # 669 e # 677 temos 1 quadra com carimbo de 1ª dia  - R$ 4.654........................................280
1.528 - Ano de 1971 completo - R$ 5.793..................................................................................................................................................................................................................350
1.529 - Ano de 1972 completo - R$ 15.425 - É o + caro ano do bom inicio dos anos 70......................................................................................................................................900
1.530 - Ano de 1973, fantando o # 827 (Arara) para o ano estar completo - R$ 15.200......................................................................................................................................900
1.531 - Ano de 1974 completo - R$ 10.169................................................................................................................................................................................................................610

COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES
1.532  */**/ ◉  QUADRAS - Caixa contendo pelo menos 140 tipos diferentes entre anos 1977 e 1980. Alguma coisa antes e depois disto. Todos em quadras e quase todos 
1x sem carimbo e depois 1x com carimbo comemorativo e/ou de 1º dia. Possíveis anos completos no meio. Separados em espécie de envelopes plásticos. Lote 2671 
da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 120 e agora sendo oferecido com preço reduzido.........................................................................................100
1.533  */**/(*) QUADRAS - Envelope com 5 pacotes, assim divididos: 55 quadras com carimbo comemorativo e/ou de 1º dia entre anos 1978 e 1982 + 60 Quadras e 
Blocos de 6, entre décadas de 30 e 50 + 49 quadras entre anos 30 e começo de 60 + 37 quadras ** entre anos 1978 e 1985 + 62 quadras entre décadas de 40 e 50. Boa 
variedade de tipos. Total 263 quadras e alguns blocos de 6. Basicamente a metade está sem goma..................................................................................................................140
1.534  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartelas  com 105 Carimbos diferentes de agencias/localidades, apenas com um ou outro com a mesma cidade, mas em cor/formato 
ou ortogra� a diferentes. 21 múltiplos computados como 1 carimbo só e destes, 8 estão em quadras. Anos 10 à 70. Todos identi� cados..................................................250

1.524  **  3707 - Flores da Mata Atlantica - 1º Porte - Emissão Colecionar 2017 - QUADRA 
SEM PICOTE. Comprovadamente só existe 1 folha (24 selos) que foi encontrada na cidade de 
Ribeirão Preto (SP) no ano de 2017 e comprada diretamente no guichê do Correio. Ainda não
catalogado........................................................................................1.800
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COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES (Continuação)
1.535 - MARMORIZADOS - 15 diferentes Quadras sem carimbo : 393AY *, 426Y **, 430Y **, 439Y *, 464Y **, 465Y *, 472Y (*), 489Y **, 492Y */**, 515Y **, 517Y 
*/**, 532Y */**, 538Y */**, 553Y * (vinco) + regular 512Y * - Total R$ 4.128 pelo catalogo de 2013 - Aqui pedimos apenas 8% de catalogo, que dá enorme margem para 
revenda..........................................................................................................................................................................................................................................................................300
1.536  ◉/*/(*)  ALBUM FILATÉLICO DESCRITIVO - Basicamente completo até o ano 1955, sem os Blocos, mas com todos os selos tipo e com as melhores séries do 
período: Revolução de 30 completa (mista) Revolução de 32 completa nova, Pacelli 700Rs 2ª Tiragem usado, Turismo completa usada. Só estes itens citados, somam 
acima de R$ 1.800 pelo catálogo de 2013. Todos a� xados com charneiras. Aqui pedimos - de 20% de catalogo, só nos baseando nestes itens citados..........................350
1.537  **/*  FOLDERS/ANUÁRIOS - 48 Volumes, sendo 27 anuários e 21 Folders e assim distribuído pelo anos: 1976 (2) 1977 (1) 1978(6) 1979 (2) 1980 (1) 1981 (2) 
1982 (2) 1983 (1) 1984 (1) 1985 (1) 1986 (1) 1987 (2) 1988 (2) e 1993 (3) + 21 folders alusivos à Exposição Brasiliana 1979. Não foram veri� cados 1 por 1, portanto é 
possivel que alguns não estejam completos. Aqui pedimos apenas R$ 8 cada !!..................................................................................................................................................390
1.539  **  Album Marek entre anos 2001 e 2007 (Volume V) completo (salvo algumas peças com grande dimensão e que não cabem no album e que constam do lote # 
1.544, juntamente com outras folhas do mesmo proprietário) com todos seus selos, personalizados, despersonalizados, Blocos e seus respectivos selos. Todos também 
em protetores - R$ 2.691 pelo catalogo de 2013.......................................................................................................................................................................................................750
1.540  **  Album Marek entre anos 1979 e 1991 (Volume III) completo, com todos os selos, Blocos e seus respectivos selos. Todos também em protetores. Eventual-
mente um ou outro selo pode ter pontos de ferrugem e também acontecendo com algumas folhas do album - R$ 4.160 pelo catalogo de 2013....................................800
1.541  */** - Album Marek entre anos 1965 e 1978 (Volume II) completo, com todos os selos, Blocos e seus respectivos selos e todas as folhinhas do período. Todos 
também em protetores. Falta apenas as mensagens da Transamazônica, pois a pessoa não quiz destacar a folha e que se encontra no lote # 1.544 onde estão outras 
folhas do mesmo proprietário. Grande maioria do material **, mas vimos alguns com pontos de ferrugem, o mesmo ocorrendo com algumas folhas do album - R$ 
5.243 pelo catalogo de 2013.........................................................................................................................................................................................................................................800
1.542  **  Album Marek entre anos 1992 e 2000 (Volume IV) completo (salvo algumas peças com grande dimensão e que não cabem no album e que constam do lote 
# 1.544, juntamente com outras folhas do mesmo proprietário) com todos seus selos, Blocos e seus respectivos selos. Todos também em protetores - R$ 4.065 pelo 
catalogo de 2013...........................................................................................................................................................................................................................................................850
1.543  ** Album Marek entre anos 2008 e 2010 (Volume VI) completo (salvo 2 folhas com grande dimensão e que não cabem no album e que constam do lote # 1.544, 
juntamente com outras folhas do mesmo proprietário) com todos seus selos, personalizados, despersonalizados, Blocos e seus respectivos selos. Todos também em 
protetores - R$ 3.190 pelo catalogo de 2013.............................................................................................................................................................................................................900
1.544  ** Pasta contendo os itens em formato grande alusivo aos lotes # 1.539, 1541, 1542 e 1543 e que não cabiam em seus respectivos anos/albuns. Começa na 
Transamazônica e vem até o ano 2010 com ao todo 45 itens. Incluso diversas folhas avulsas não previstas no album Marek. Mediante solicitação enviaremos a relação 
das folhas constantes neste lote - R$ 4.779 pelo catalogo de 2013......................................................................................................................................................................1.200
1.545 **/*  MARMORIZADOS - Estoque dentro de porta folhas, contendo 15 tipos diferentes, entre 426Y e 576Y, com ao todo 564 selos (média de 37 selos 
por tipo) todos sem carimbo, gomados e a maioria **. Mediante solicitação enviaremos a relação e quantia de cada selo deste lote. Valor pelo catálogo de 2013: 
R$ 40.513. Aqui pedimos só 3 % !! de catalogo, que dá grande margem para o revendedor, que pode fazer pequenos lotes de selos, quadras etc......................1.200
1.546  ** EM REAL - Pasta tipo catalogo contendo estoque separado pelo anos e entre 1993 e 2005. Todos já em REAL. Alguns Blocos e regulares pelo meio, assim 
como folhas completas, Mini folhas (Oceanos, Cidadania, Futebol etc) No meio, quadra da Xuxa também calculada pelo facial (40,00) Embora alguns selos tenham 
pontos de ferrugem, ainda podem ser usados como porte. Alguns blocos também tem carimbo comemorativo, mas da mesma forma, podem ser usados ainda na cor-
respondência. Aqui pedimos bem menos que o valor do facial que é de R$ 1.891. Os selos do 1º porte (sem de� nição) foram calculados à R$ 1,70 e o porte internacional 
à R$ 3,42 que é uma média dos 5 grupos...........................................................................................................................................................................................................1.200
1.547  **/* - Coleção em QUADRAS entre anos 1980 a 2002. Montada em 5 volumes dos álbuns GBF com capa. Algumas folhas e alguns selos com oxidação. Assim 
distribuído: Volume I – 1980 a 1984 – completo + Volume II – 1985 a 1990 – completo + Volume III – 1991 a 1995 – completo + Volume IV – 1996 a 1999 – completo, 
incluindo a quadra do R-759 (Frisco) e Volume V – 2000 a 2002 – inclui a quadra do R-814 (Flora do Amazonas – Castanha de Macaco). Falta somente C-2488/C-2489 
(Locomotivas – folha inteira) Alto valor de catálogo............................................................................................................................................................................................1.250
1.548  **/*  MARMORIZADOS - Coleção em folhas de classi� cador, contendo 89 selos diferentes e destes, 8 estão carimbados. Muitos marcando acima de R$ 200 
pelo catalogo. Incluso só 1 regular e alguns aéreos. R$ 17.830 pelo catálogo de 2013. Aqui pedimos apenas 8 % !! de catalogo.............................................................1.450
1.549  ◉ Grande caixa contendo acima de 27.000 selos e de quase 700 !! tipos diferentes, começando no padrão réis e vindo até o � nal dos anos 80. Basicamente todos 
identi� cados por envelopes. Os bons anos 70 estão bem representados no conjunto, como por exemplo, 30 x a tira da Transamazonica - Aqui pedimos apenas 0,06 cen-
tavos !! por selo..........................................................................................................................................................................................................................................................1.600
1.550  */** FOLHAS COMPLETAS - Caixa com 26.500 selos, todos só em FOLHAS COMPLETAS entre � nal dos anos 40 e começo de 80. Uma ou outra com carimbo 
de 1º Dia e/ou comemorativo. No minimo uns 300 a 400 tipos diferentes. Diversos do começo dos anos 70, como: 662/666, 680/682, 688/690 e 701/702 sempre em 
folhas completas com 25 selos - só estes cotam R$ 3.150 pelo catálogo de 2013..............................................................................................................................................1.600
1.551  **/ ◉ EM REAL e EM QUADRAS - Caixa com quadras entre anos 1992 e 2005. Quase todas 2x, uma com carimbo comemorativo e a outra sem carimbo. Os 
selos do 1º Porte calculados como R$ 1,80. Mediante solicitação mandaremos a relação de quanto tem por ano. No total R$ 2.241 - Aqui pedimos bem menos que 
o valor facial...............................................................................................................................................................................................................................................................1.650
1.552  **/*/◉  QUADRAS -  3 Caixas de arquivo morto com acima de 1.500 tipos diferentes entre anos 20 e ano 1994 (antes do Real) Entre as décadas de 60 e 90, maioria 
de 2 formas: Sem carimbo (maioria com goma plena) e carimbado (1º Dia ou comemorativo) Incluso diversos anos completos, incluíndo os bons anos 70. Calculamos 
ter acima de 10.000 selos, pois só as 1.500 Quadras já são 6.000 selos e depois ainda temos as carimbadas. Altissimo valor de catálogo..............................................1.650

Atenção
- Não esqueça de ler atentamente as condições gerais.

- Para veri� cação dos lotes é preciso prévio agendamento de dia e hora.
- Para envio de remessa por SEDEX ou PAC, é preciso informar o número do CPF 

- Quase todos os lotes e� ão fotografados em nossa página: www.neumann� latelia.com.br
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COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES (Continuação)
1.553  **/*/(*)/ ◉ - Volumosa caixa com acima de 1.200 tipos diferentes, todos separados em envelopes e começando no nº 1 (ano 1900) e vindo até o ano 1992. 
Na maioria dos casos, temos o selo usado, ele novo e depois quadras (novas/usadas/carimbo 1º dia ou comemorativo) Incluso selos de Blocos, os bons anos 
70 completo de vários jeitos etc. Seguramente são acima de 15.000 selos. Qualidade muito boa de um modo geral e altissimo valor de catalogo se computados 
um a um. No meio também, os selos aéreos comemorativos, anos completos e muito +............................................................................................................2.000
1.554 ** EM REAL - Coleção entre anos s 1993 e 2015, sem regulares mas com boa parte dos blocos em duplicidade e também a mesma coisa nos se-tenants. 
Tudo dentro de 5 classi� cadores. Não está completo no período, pois faltam todos os personalizados. Embora alguns selos tenham pontos de ferrugem, ainda 
podem ser usados como porte. Aqui pedimos bem menos que o  facial que é de R$ 2.992. Selos do 1º porte (sem de� nição) foram calculados à R$ 1,70, sendo o 
mesmo com relação ao 1º porte comercial. Já o 1º porte não comercial foi calculado à R$ 1,15 e o  internacional à R$ 3,42 que é uma média dos 5 grupos.......2.000
1.555  ** EM REAL - Lote com R$ 2.660 em facial, basicamente todos em folhas completas e a maioria do 1º Porte Comercial (calculado à 1,95) concentrado nos 
ultimos 12 anos. Diversos personalizados no meio, bem como alguns blocos. Aqui pedimos apenas o facial e nada mais.........................................................2.250
1.556  **/*/(*)/◉ - Limpíssima coleção montada em 147 folhas quadriculadas de album, com texto em Inglês e englobando o período entre anos 1900 e 1950. 
Basicamente completa nos selos tipo e em boa parte dos casos nas 2 condições: novo e usado e também alguma repetição em outras e diversas emissões também 
com História Postal (envelopes circulados) algumas quadras etc. A qualidade é que chama atenção, pois são rarissimos os casos onde tem algum ponto de ferru-
gem. Dezenas de valores medianos e melhores, como : 5/6 x 3 * (1 valor de 100Rs sem goma) 27/40 completo ◉, 46/56 completo **, 78A em par (*) 80/81tb **/*, 
119/124 completo 2x ◉, 153/155 x 4 (*) Blocos 9 e 10 (Ouro Fino e Dutra) Só nestes destaques temos 4.000 UF (Cerca de R$ 16.000) com facilidade a coleção 
passa dos R$ 20.000 de catalogo.....................................................................................................................................................................................................2.400
1.557  **  EM REAL - Conjunto/Estoque dentro de envelope/álbum e folhas de album, entre anos 1998 e 2011 e desde o facial 0,22 até 5,35 - O 1º Porte foi calcu-
lado com R$ 1,80. Incluso Mini folhas, Personalizados, Se Tenants, Blocos, Folha 500 anos etc. A Grande maioria está com goma plena ** - R$ 3.269 de facial. 
Mediante solicitação enviaremos a relação de quanto tem por facial............................................................................................................................................2.400

1553 1558 1560

1556

1559



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

97

COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES (Continuação)
1.558  */**/(*) Coleção em album Tafisa  entre anos 1900 e 1980. Todos em  protetores. Incluso todos os Blocos, inclusive o bom # 7.  Faltam as peças principais 
(filigranas diferentes, variações do Pacelli etc) mas  todo o resto basicamente completo nos selos tipo. Nas folhas dos album, faltam apenas 10 selos. Incluso: 
Panamericano, Revoluções de 30 e 32 completas, Pacelli 2ª Tiragem completo, Turismo completa, Bloco 1A, Feira de Nova York completa, Bloco # 7, Dutra, 
Ouro Fino etc. No começo diversos sem goma, depois parte com pontos de ferrugem, que inclusive passa para as folhas do album, que deveria ser descartado 
e os selos serem passados para um novo album. Certamente passa de R$ 20.000 de catalogo. Aqui pedimos um pouco + de 12% deste valor........................2.500
1.559  */**/(*) Coleção em album Marek  entre anos 1900 e 1964 (Volume I) Todos em  protetores, faltando apenas o Bloco # 7 no setor dele e também faltam as 
peças principais (filigranas diferentes, variações do Pacelli etc) mas  todo o resto completo nos selos tipo. Nas folhas do album, faltam apenas 10 selos. Vímos 
apenas 3 selos usados: 2 na 1ª página e outro em 1940. Incluso: Panamericano, Revoluções de 30 e 32 completas, Turismo completa (maioria **) Blocos: Feira 
de Nova York completa, Dutra, Ouro Fino etc, além de todas as folhinhas do período. Alguns selos do começo com pontos de ferrugem, bem como uma ou 
outra folha do album. Segundo o dono do lote, R$ 18.985 pelo catalogo de 2013.........................................................................................................................2.700
1.560  */** Coleção em 4 Albuns, começando pelo Tafisa e acabando no Marek e entre anos 1900 e 2010. No começo com charneiras 
e depois com protetores. Incluso a parte dos Blocos e selos deles (quando tem a folha para isto) Faltam as peças principais (filigra-
nas diferentes, variações do Pacelli etc) mas  todo o resto basicamente completo nos selos tipo (as poucas faltas são muito baratas) 
e alguns selos usados pelo meio. Incluso: Revoluções de 30 e 32 completas, Pacelli 2ª Tiragem 300Rs Usado, Turismo completa, 
Bloco 1A, Feira de Nova York completa, Dutra, Ouro Fino novo e com carimbo CBC, Brasiliana *, Folha completa Ayrton Sena e 
Chico Landi e todas as demais folhas desmembradas/se tenants, Automatos etc. Enorme valor de catalogo, pois só em Real temos 
17 anos completos + as devidas variações...................................................................................................................................3.000
1.561  **  FOLHAS COMPLETAS e EM REAL - Coleção em 2 pastas entre ano 2000 (C2237) e ano 2012 (C3225/3226) e só 1 
folha completa de cada. Incluso alguns poucos regulares. Aqui temos R$ 4.304 de facial. Muitas folhas bem valorizadas no meio, 
como: 2238/41, 2254, 2345, 2376, 2401, 2404, 2406, 2475/76, 2541, 2542, 2558, 2559, 2560, SP 09, SP 10, 2663, 2700, 2720 e 
3059/62. Todas calculadas pelo catalogo de 2013 !. Incluso Times de Futebol, Morcegos etc. Só de personalizados, temos 21 tipos 
diferentes. Aqui pedimos 30% abaixo do facial, que é bem vantajoso justamente em função dos pouquissimos itens citados  (que 
já somam R$ 4.008 de catalogo) e dos personalizados. O 1º Porte comercial foi calculado à R$ 1,85 e o não comercial à R$ 1,20. 
Segue inventário ano a ano..........................................................................................................................................................3.000

1.562  */** Coleção em 4 Albuns Marek, entre anos 1900 e 1990. Todos em protetores. Incluso a parte completa dos Blocos e 
selos deles (quando tem a folha para isto) e todas as folhinhas (oficiais/autorizadas) variações de se tenants, frases da Transam-
azônica etc. Faltam talvez umas 10 peças nos 4 volumes. Incluso: Panamericano (muito limpo) Revoluções de 30 (ultimo valor 
**)  e 32  (vários ** e o último margem de folha) Pacelli 1ª Tiragem isolado + tete beche, Pacelli 2ª Tiragem completo, Turismo 
completa (ultimo valor quase **) + Blocos: Feira de Nova York completa, # 7 e 8 com carimbo comemorativo, Dutra, Ouro Fino, 
Brasiliana etc. Enorme valor de catalogo, seguramente ultrapassando os R$ 30.000................................................................4.500
1.563  */**/(*)/ ◉  Pesada caixa contendo acima de 37.000 selos , com centenas de tipos diferentes, desde a 1ª série comemorativa 
(Descobrimento) até antes do Real (1993) Incluso isolados, pedaços de folhas, centenas e centenas de quadras, alguns sobre 
papel etc. No meio também temos diversos centos (isto mesmo - centenas de blocos) do período, destacando-se: 30 x Natal de 
1969 - novos/carimbados + 57 x Lubrapex 1970 novos /carimbados + 19 x Natal 1970 sem carimbo + 8 x Arte Moderna novos /
carimbados. Além destes, temos muitos outros de bom valor dos anos 60 a 80. O bom período dos anos 70 está basicamente todo 
representado em dezenas de vezes (Congresso Nacional, Cão Fila, Ema e muitos outros)Apenas o ano 1973 está quase na sua 
totalidade grudado entre sí, mas esta quantidade não foi computada. Só nos 4 tipos de blocos citados acima, temos R$ 14.490 
pelo catalogo de 2013. Gigantesco valor de catalogo. Ideal separar e fazer anos completos, coleções com selos diferentes, décadas 
e outras várias opções. Aqui o calculo foi o seguinte: 10% do valor dos apenas 4 tipos de Blocos citados (R$ 1.400) + apenas 0,10 !! 
centavos por selo (R$ 3.700), lembrando que não estamos levando em consideração todos os outros centenas de Blocos......5.100
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COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES (Continuação)
1.564  */**  FOLHAS COMPLETAS - Enorme estoque em 8 pesadas pastas contendo quase 1.600 !! tipos diferentes entre anos 
1930 (C29) e ano 1994 (C2234) + parte aérea. Muitos anos completos, como por exemplo de 1976 à 1993, além de diversos medi-
anos valores dos anos 70. Ao todo, R$ 133.168 pelo catalogo do ano 2013, lembrando que todos estão em FOLHAS COMPLETAS. 
Eventualmente pode ter alguma sem goma, mas a grande maioria está ** (goma plena) Na parte até os anos 50, temos dezenas 
de variedades catalogadas, que sempre foram computadas como o selo tipo. Aqui pedimos apenas 5% deste valor e ainda o lote 
poderá ser pago em 6 parcelas iguais. No caso de necessidade, temos o inventário do lote.....................................................6.600

COMEMORATIVOS - HISTÓRIA POSTAL
1.566    Ano 1906 - Envelope circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro com chegada. Selo 5 (100Rs Panamericano) em franquia isolada - 480 UF...................380
1.567    Ano 1906 - Envelope circulado de Curitiba para Prudentópolis com chegada. Porteado com 2 selos 5 (100Rs Panamericano) fazendo o correto porte de 200Rs.  
Ambos a� xados de ponta cabeça e peça com pontos de ferrugem.....................................................................................................................................................................270
1.568    Ano  1906 - Inteiro Postal BP 66 + selo 6 (Panamericano 200Rs) circulado de S.J. do Montenegro (RS) com transito no Rio de Janeiro e chegada na Austria. Além 
do curioso porte de 250 Réis, ela deveria ter sido taxada, pois este selo não poderia circular ao exterior.........................................................................................................220
1.569    Ano 1915 - Envelope circulado da Bahia (20.11) para os Estados Unidos com  2 selos nº 10 (Cabo Frio) Ele deveria ter sido taxado, pois este selo não podia circu-
lar para o exterior..........................................................................................................................................................................................................................................................220
1.570    Ano 1916 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para Pirassununga (SP) com chegada. Selo 11 (Belém) em franquia isolada e a� xado de ponta cabeça. Peça com 
2 furos de traça - R$ 900...............................................................................................................................................................................................................................................180
1.571    Ano 1916 - Envelope timbrado circulado do Ceará para o Rio Grande do Sul, com carimbo de transito no Rio de Janeiro e chegada. Franquia isolada selo # 
16 (Tricentenário de Belém) a� xado de ponta cabeça - 360 UF.............................................................................................................................................................................250
1.572    Ano 1922 - Cartão postal circulado de Tororo (Bahia - carimbo violeta) para Santa Catarina com carimbo de transito + chegada. Selo 14 (100Rs Independ-
ência) em franquia isolada...........................................................................................................................................................................................................................................100
1.573    Ano 1922 - Envelope registrado circulado de São Paulo para a Alemanha, com chegada. Selo regular vovó 400Rs Mercúrio com duplo picote no lado direito 
+ quadra canto inferior de folha do selo 14 (100Rs Independência).....................................................................................................................................................................100
1.574    Ano 1929 - Envelope postado em alto mar, dentro do Navio "S.S. Western Worls" endereçado aos Estados Unidos, com chegada. Selo 22 (200Rs Café) em 
franquia isolada. Não consta este tipo de porte no catalogo RHM........................................................................................................................................................................100
1.575   Ano 1930 - Envelope o� cial (Seviço Público) expresso, circulado dentro de Minas Gerais com chegada. Selo 24 (100Rs Arquitetos) + 1$000 Vovó. Correto  
porte de 1.100 Réis: 100Rs da correspondencia o� cial e 1$000 do expresso..........................................................................................................................................................180
1.576    Ano 1931 - Envelope registrado circulado de Joinville para a Alemanha com chegada. Selo 37A (1$000 Revolução de 30 com falta do vermelho entre a e� gie 
e o valor) em franquia isolada.....................................................................................................................................................................................................................................100
1.577    Ano 1931 - Envelope circulado de São Paulo para a Italia, com chegada. Selo 33 (400Rs Revolução de 30) em franquia isolada - 280 UF.............................170
1.578    Ano 1931 - Cartão de propaganda, impresso, circulado do Rio de Janeiro para a Suiça. Selo 30 (100Rs Revolução de 30) 200 UF.............................................130
1.579    Ano 1932 – Inteiro EN 67 (700Rs) + selo vovó + tira de 4 do selo 29 (50Rs revolução de 30) registrado, circulado da Bahia para a Alemanha, com chegada + 
etiqueta de registro Alemã, de entrada : “Do exterior, por Hamburgo”..................................................................................................................................................................220
1.580    Ano 1932 - Envelope circulado de Curitiba para a Alemanha. Selo 36 (700Rs Revolução de 30) em franquia isolada. Pontos de ferrugem...........................300
1.581    Ano 1932 - Envelope impresso circulado dentro da cidade de São Paulo. Peça com alguma corrosão no texto frontal. Selo 29 (50Rs Revolução de 30) em 
franquia isolada - 600 UF.............................................................................................................................................................................................................................................400

1.565  */** Representativa coleção, SOMENTE DE QUADRAS, 
montada em 3 Albuns Ta� sa + 1 Classi� cador e entre anos 
1900 e 2011. À principio só faltando algumas poucas opções do 
Pacelli, mas o resto está tudo completo : Panamericano, Revoluções 
de 30 e 32, Turismo, Diversas sem � ligrana (dos anos 30) Algumas 
com e sem � ligrana (também dos anos 30) nº 45 com opções de
 variação de picote, alguns papéis � nos, algumas opções de 
papeis liso e tramado (série da Vitória de 1945) algumas � ligranas 
vertical e horizontal, � ligranas menores etc ou seja, tem até + opções 
do que o album pede. Do álbum mesmo (o que teria espaço vago - 
são 5 opções do Pacelli) Nos albuns vai até o ano 1992 e depois no 
classi� cador até o � nal. Tudo sem carimbo e no começo algumas 
podem estar sem goma e terem pontos de ferrugem, mas de qualquer 
maneira, tudo foi calculado pela 2ª coluna. Só em REAL, já temos 
uma bom valor, visto que são 17 anos, com diversas folhas inteiras 
para poder compor as opções de quadras se tenant. Pelo catálogo de 
2013, quase R$ 95.000 !!. Aqui pedimos menos de 8% !! de catálogo 
que dá enorme margem para revenda, lembrando que boa parte 
do minimo pedido já está concentrado em Reais, pois por 10% de 
catalogo, basicamente todos os selos em Reais estão bem abaixo do 
seu facial. Condição especial de pagamento para este lote: 7 parcelas
 iguais..........................................................................................7.000
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COMEMORATIVOS - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.582    Ano 1933 - Envelope circulado provável dentro de Porto Alegre. 5 selos # 60 (200Rs Presidente Justo).......................................................................................100
1.583  Ano 1933 - Vale de Depósito no valor de 1 conto de Réis, com carimbo de Maroim (SE)  - 4 selos vovó + selo C 39 (5$000 Revolução de 30) Sempre itens 
circulados com os 2 ultimos selos da revolução de 30 são escassos. Vide lote abaixo........................................................................................................................................270
1.584   Ano  1933 - Vale de Depósito no valor de 2 contos de Réis, com carimbo de Minas do Rio de Contas (BA) - 5 selos vovó + selo C 40 (10$000 Revolução de 30) 
Sempre itens circulados com os 2 ultimos selos da revolução de 30 são escassos. Vide lote acima.....................................................................................................................450
1.585    Ano 1933 - Envelope maior na horizontal, timbrado do SP (Serviço Público) circulado de Uberaba para Poços de Caldas, com chegada. Selo 42 (100Rs S. 
Vicente) a� xado de ponta cabeça. Peça com dobra vertical central - 140 UF.......................................................................................................................................................100
1.586    Anos  1933/1934 - 17 Inteiros Postais tipo envelope (facial de 200Rs) e em todos + o selo C64 (Pró Aeroportos) 4 peças indo para o exterior.......................180
1.587    Ano 1933 ou 1934 ? - Envelope circulado do Pará para os Estados Unidos. Selo 65 (Congresso Aeronáutica) + selo Pró Aeroportos. Indicação pelo SS West 
Grama. Carimbo AVULSA frontal. Não consta esta franquia isolada no catálogo RHM..................................................................................................................................100
1.588    Ano 1934 - Envelope circulado do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro com chegada. Selo 37 (1.000Rs Revolução 30) a� xado de ponta cabeça. Peça 
com charneira frontal + pontos de ferrugem – R$ 1.650 ?.......................................................................................................................................................................................220
1.589    Ano 1934 - Cartão impresso da Sociedade Filatélica Bandeirante, circulado dentro da cidade de São Paulo. Selo 42 (100Rs São Vicente) e Ano 1939 - Vale 
de depósito no valor de 2$695.000 com carimbo de Minas do Rio de Contas (Bahia) 8 selos de depósito + 124 (10.000 Turismo) e 3 ordinários para pagar o prêmio. 
Peça com corte na parte superior e pontos de ferrugem. Sempre peças com o fecho da série turismo, são + escassas....................................................................................200
1.590    Ano 193 ? - Máximo porteado com selo 300Rs Pacelli da 3ª Tiragem. Carimbo não legível............................................................................................................200
1.591    Ano 1934 - Envelope expresso circulado de S.Paulo para o Rio de Janeiro com chegada. Correto porte de 1.500Rs 
alusivo à 1$000 do Expresso + 500Rs do 2º Porte interno. Selos: 2x Pacelli 300Rs da 1ª Tiragem (# 78) + o famoso 79T (700Rs 
triângulo) + selo vovó de 200Rs. Só de selos usados temos 2.850 UF (cerca de R$ 11.000) fora o devido plus por estarem sobre 
a peça, que tem vinco central e pontos de ferrugem. Não são muitas as peças circuladas existentes com o Triângulo...........5.000
1.592    Ano 1935 - Envelope circulado provável dentro de Porto Alegre e com série completa Cardeal Pacelli da 3ª tiragem. Pontos de ferrugem...........................120
1.593    Ano 1935 - Envelope circulado da Bahia para a Austria. Franquia isolada selo 84 (700Rs Presidente Terra) - R$ 720.............................................................. 220
1.594    Ano 1936 - Envelope timbrado circulado de Porto Alegre para Pelotas, com chegada. Selo 107 (Carlos Gomes) em franquia isolada................................... 100
1.595    Ano 1936 - Envelope registrado circulado de São Paulo para os Estados Unidos, com chegada. Selos: 80 (300Rs Pacelli 3ª tiragem) + 104 (300Rs Cametá, 
em par) + regular. Correto porte de 1.000Rs.............................................................................................................................................................................................................100
1.596    Ano 1937 ? - Envelope circulado do Rio de Janeiro para Porto Alegre, com chegada. Selo 116 (300Rs Radiocomunicação) em franquia isolada.................120
1.597    Ano 1937 - Envelope registrado circulado da Bahia para a Suíça, com chegada. Franquia isolada 10.000Rs Turismo (RHM 124) Após 01.01 de 1938, marcaria 
R$ 14.000 ! Pontos de ferrugem.................................................................................................................................................................................................................................630
1.598    Ano 1938 ? - Impresso circulado provável de São Paulo para Porto Alegre. Tanto a data com a origem tirados da parte interna impressa. Selo 119 (200Rs 
Turismo) em franquia isolada. Correto porte ? - 6.000 UF ?................................................................................................................................................................................1.000
1.599    Ano 1938 - Envelope expresso e timbrado circulado de Minas Gerais para o RJ, com chegada. Tira de 4 horizontal # 126 (Bi Centenário USA).................100
1.600    Ano 1940 - Envelope timbrado circulado dentro da cidade de S.Paulo (porte urbano) com chegada. Selo 70 (200Rs Exposição Nacional) com carimbo 
comemorativo alusivo à Feira Nacional de Indústrias. No canto carimbo da VASP também alusivo ao evento - 1.300 UF ?......................................................................600
1.601    Ano 1940 - Cartão Postal Alemão, porteado com selo 146 (100Rs Pró Juventude) e circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro. O selo tem 2 carimbos: 
comemorativo alusivo ao dia do selo (provável aplicado na postagem) e um outro comum (provável aplicado na chegada) Porte Urbano - R$ 4.300 ?...........................900
1.602    Ano 1940 - Envelope timbrado do Clube Filatélico do Brasil, circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro, com chegada, correspondente ao 1º porte urbano. 
Selo 119 (200Rs Turismo) em franquia isolada e com carimbo comemorativo ao Centenário do selo postal - 6.000 UF..........................................................................1.200
1.603    Ano 194 ? - Envelope censurado no destino, circulado de ? para os Estados Unidos. Selo 155 (10$000 Feira de N. York) em franquia isolada e com defeito 
no lado esquerdo, originário da época......................................................................................................................................................................................................................100
1.604    Ano 1941 - Envelope registrado, formato um pouco maior na horizontal, circulado do Rio de Janeiro para a Suiça, com chegada. Indicação via LATI - 4 selos 
regulares e tira de 4 horizontal do selo 155 (10$000 Feira de N. York) - 44.700Rs de porte..............................................................................................................................100

1598 - Rara Franquia isolada
1599 1600

1603

1602

1604 →

1601
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1606

1605 - 23 selos !! C 134

1608

1610

1613

1614 - 35 !! selos C 1809 - Maior franquia conhecida 1620 - Pró Aeroportos - 11 pçs

1616 - Padrão Réis - 21 Franquias isoladas diferentes

1617 - 26 envelopes circulados

1611

1607

1609

1612
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COMEMORATIVOS - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.605    Ano 1941 - Recibo de registro de aparelho radiodifusor com carimbo de Poços de Caldas. Porteado com 25 ! selos 134 (Arcos) sendo 1 na frente e 24 no 
verso. Acreditamos ser a maior franquia múltipla deste selo. Dobra central........................................................................................................................................................200
1.606    Ano 1941 - Cartão circulado do Rio de Janeiro para São Paulo, com chegada. Marca transorma de distribuição. Selo 120 (300Rs Turismo) Peça com furinho 
de broca - 360 UF..........................................................................................................................................................................................................................................................200
1.607    Ano 1942 - Envelope aéreo, censurado no destino, circulado de Poços de Caldas para os Estados Unidos. Selo 155 (10$000 Feira de N. York) em franquia 
isolada - 720 UF.............................................................................................................................................................................................................................................................560
1.608    Ano 1942 - Cartão registrado circulado de São Paulo para o Rio de Janeiro, com chegada. Carimbo comemorativo alusivo à Exposição Nacional de Animais. 
Franquia isolada selo 173 (1$000 Bernardino de Campos) Alguns pontos de ferrugem....................................................................................................................................680
1.609    Ano 1942 - Envelope circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro, com chegada. Porte Urbano. Rara franquia isolada selo 119 (200Rs Turismo) Cotação de 
6.000UF !! (acima de R$ 20.000)no atual catálogo................................................................................................................................................................................................1.100
1.610    Ano 1943 - Envelope impresso (circulou aberto) circulado de Petrópolis para Blumenau, com chegada. Selo 171 (200Rs Exp Agro Pecuária) com carimbo 
alusivo ao Cent. de fundação da cidade de Petrópolis. Marca transorma de distribuição....................................................................................................................................220
1.611    Ano 1943 - Envelope impresso (aberto) circulado da Bahia (28 ou 29.3?) para São Paulo, com chegada no dia 14.4. No verso ainda, carimbo da Bahia do dia 
29.3 - Selo 146 (100Rs Pró Juventude) com carimbo Zioni # 138 (Exposição de Pecuária) Seria um impresso interestadual ?....................................................................290
1.612    Ano 1944 - Cartão circulado dentro de Minas Gerais (Guaxupé para Poços de Caldas) com chegada. Selo 171 (200Rs Exposição Agro pecuária) em porte re-
gional. Pontos de ferrugem + dobra central - R$ 1.800...........................................................................................................................................................................................180
1.613    Ano 1946 - Recibo de pagamento de caixa postal com carimbo de Poços de Caldas. Porteado com 7 selos 202 (5,00 Vitória) + selo netinha 1,00...............100
1.614    Ano 1992 - Envelope formato maior, circulado de Cafelândia (SP) para S.Paulo e porteado com 35 selos # 1809 (Dia Nacional do Diabetes) Dobra central, 
até em função do seu tamanho. Acreditamos que seja a maior franquia existente deste selo............................................................................................................................100
1.615    Ano 2010 - Envelope circulado de Brasilia para Minas Gerais e porteado em franquia isolada do FALSO POSTAL da Conferência da Juventude (2729FP) 
com as seguintes características: Impresso em O�  Set com picotes H13xV16 de curvas pouco acentuadas e pontas � níssimas.................................................................150
1.616    SÓ PADRÃO RÉIS e EM FRANQUIAS ISOLADAS - 21 diferentes envelopes circulados. Selos: C9, 15, 18, 19, 75, 112, 113, 127, 129, 134, 139, 143, 145, 
150, 154, 156, Aéreo 43, 165, 167, 170 e 172. Os 2 últimos censurados - 1.804 UF.............................................................................................................................................750
1.617    PADRÃO RÉIS - 26 envelopes circulados, sendo a grande maioria ao exterior, todos em franquia mista com outros selos comemorativos e/ou regulares, salvo 
2, com selos C167 e C170, censurados e em franquia isolada - 330 UF só eles....................................................................................................................................................250
1.618  CENTENÁRIO DA INDEPENDENCIA - C14/16 - Conjunto com 9 envelopes circulados (7 para o exterior) + 1 vale de depósito........................................180
1.619    PRÓ JUVENTUDE - Série comum (C146/149) e série Aérea (A52/56) Lote com 21 envelopes circulados. Incluso 2 com a série normal completa, vários reg-
istrados, censurado etc.................................................................................................................................................................................................................................................250
1.620    PRÓ AEROPORTOS - 11 envelopes circulados com outros selos, comemorativos e/ou regulares.................................................................................................100
1.621      IV CENTENÁRIO DE SÃO PAULO - Anos 1953 e 1954 - Lote com 29 envelopes circulados, maioria para o exterior e pelo menos com 1 selo das 2 séries (C291/295 
e C328/332) na peça + outros selos com e/ou regulares. Incluso papel palha e registrados..............................................................................................................................100
1.622    FRANQUIAS ISOLADAS - Volumosa coleção entre C9 (Próceres Panamericanos) e o ano 2017, contendo 863 peças, todas diferentes e em FRAN-
QUIAS ISOLADAS. Lote similar ao # 2566 da nossa 64ª VSO de 28/10/2017, mas agora em menor quantidade. Aqui pedimos a mesma proporção do lote citado, 
ou seja, na média de R$ 3 por peça, que é muito barato em se tratando de franquias isoladas. Ideal para quem quer começar uma coleção deste setor............2.500

1619 - Pró Juventude - 21 Envelopes

1622 - Coleção com 863 franquias isoladas diferentes !

1615 - FALSO POSTAL

1618 - Independência - 10 peças1621 - 29 envelopes circulados
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1623 - 66 franquias isoladas diferentes 1624 - 25 franquias múltiplas diferentes

1627 - 84 envelopes

1640

1641
16391638

1635

1644

1649
1646

1656

1654
1657

1647 1650

1651

1655

1645

16341643

1625 - 60 franquias múltiplas diferentes

1626 - 47 envelopes dos anos 40
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COMEMORATIVOS - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.623    FRANQUIAS ISOLADAS - 66 diferentes FRANQUIAS ISOLADAS entre anos 1937 e 2017. Incluso 6 do padrão Réis: 127, 134, 145, 156, 167 e 170 - Os 2 
últimos censurados - 508 UF só esta parte................................................................................................................................................................................................................400
1.624    FRANQUIAS MÚLTIPLAS - 25 diferentes franquias múltiplas (o mesmo selo + de 1x) entre anos 1922 e 2015........................................................................200
1.625    FRANQUIAS MÚLTIPLAS - Coleção com 60 diferentes franquias múltiplas (o mesmo selo + de 1 x) entre C15 (ano 1922) e C3367 (ano 2014)...............480
1.626    ANOS 40 - 47 envelopes circulados, sendo a maioria para o exterior. Incluso registrados. No meio, envelope com selo 213 (Ponte Internacional) com data 
10/1946. Todos em franquia mistas com outros comemorativos e/ou regulares.................................................................................................................................................120
1.627    ANOS 40 - 84 envelopes circulados, alguns com selos do � nal dos anos 30. Incluso Registrados, para o exterior etc. Aqui saindo a menos de R$ 4 cada......300
1.628    ANOS 50 - 104 envelopes circulados, basicamente todos para ao exterior com vários registrados.................................................................................................110
1.629    ANOS 60 - 139 envelopes endereçados para a Alemanha, mas não temos como con� rmar se todos foram realmente circulados, pois muitos tem quadras 
sobre a peça e talvez tenham sido apenas carimbados. Vendido nestas condições..............................................................................................................................................150
1.630    ANOS 90/COMEÇO 2000 - Caixa com 800 envelopes circulados. Lote 2928 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 400 e agora ofereci-
do com desconto...........................................................................................................................................................................................................................................................350
1.631    ANOS 2000 - Pacote com 87 envelopes circulados, sendo 16 simples e 71 registrados. Parte em formato maior.........................................................................160
1.632    121 envelopes circulados, todos em franquias mistas com outros selos comemorativos e/ou regulares. Diversos para o exterior e 24 são REGISTRADOS. 
Assim dividido pelas décadas: 50 (44 itens) 60 (16 itens) 70 (4 itens) 80 (16 itens) 90 (41 itens)......................................................................................................................170
1.633    127 peças circuladas entre anos 60 e ano 2015. Incluso para o exterior e registrados........................................................................................................................120

AÉREOS - SELOS
1.634  *  4A1 - 200/5.000 - Sobrecarga dupla - 640 UF.............................................................................................................................................................................................500
1.635  *  4A1 - 200/5.000 - Sobrecarga dupla - 640 UF.............................................................................................................................................................................................500

1.636 * 6A3 - 300/600 - Quadra, com sobrecarga dupla, sendo uma no verso. Segundo consta, só se conhecia uma quadra, mas 
com esta seriam 2 quadras (8 selos) conhecidos. Sabemos que a outra quadra foi aberta, portanto esta é a única quadra conhe-
cida até o momento desta variedade – 12.400 UF + (cerca de R$ 48.000) Aqui pedimos apenas 9% deste valor......................4.000
1.637  *  7A1 – 500/50 – Sobrecarga dupla – R$ 1.400.............................................................................................................................................................................................315
1.638  **  7A3 - 500/10 - R$ 3.200 ++..........................................................................................................................................................................................................................630
1.639  (*)  7A3 - 500/10 - R$ 3.200.............................................................................................................................................................................................................................500
1.640  *  7A3 - 500/10 - Quadra - R$ 12.800 ++..............................................................................................................................................................................2.200
1.641  (*)  7A6 - 500/50 - Par horizontal - R$ 720....................................................................................................................................................................................................220
1.642  *  9A1 - 2.000/100 - Trinca horizontal, � cando o 3º selo SEM A SOBRECARGA- É a 2ª mais importante variedade desta 
série, só perdendo em raridade e importância para o 6A2 da qual só se conhece um par - 6.500 UF - Foto certi� cado de exper-
tização JLF...................................................................................................................................................................................6.000
1.643  ◉  9A6 - 2$000/100 - Sem losangos. Defeito no canto superior esquerdo + pontos de ferrugem. Sem cotação para usado no catálogo. Aqui pedimos menos de 
10% de catálogo nos baseando pela cotação do sem carimbo, que marca R$ 3.600...........................................................................................................................................320
1.644  ◉  14A1 - 5.000/100.000 - “5090” - Ín� mo corte na margem superior – 640 UF......................................................................................................................................240
1.645  ◉  15 - 10$ / 500$ - Escassa tira de 5 horizontal - R$ 725 ++.......................................................................................................................................................................320
1.646  ◉ 22 - 3$000 - Par horizontal SEM PICOTE com carimbo comum - 440 UF para o par novo - com carimbo não tem cotação......................................................350
1.647  (*)  23 - 2.000 Bartolomeu de Gusmão - PROVA em papel liso, na cor verde musgo e na � ligrana CORREINHO (que nunca existiu no selo tipo) Peça margem 
superior de folha e com alguns vincos.......................................................................................................................................................................................................................600
1.648  */**  24 - 5$000 Augusto Severo - Quadra, 3 selos ** e 1 * (quase **) - 324 UF +....................................................................................................................................200
1.649  * 24SD - Severo - Selo margem de folha, sem picote - R$ 2.700.................................................................................................................................................................630
1.650  **/*  25 - Santos Dumont - Quadra, 2 selos superiores só com marca de charneira e os 2 inferiores ** - 580 UF +..............................................................................360
1.651  ◉ 25 - 10$000 Santos Dumont - Picote Grosso - Bloco com 56 selos sobre fragmento e carimbo: Registro Aéreo Pernambuco 23.7.41 - Deve ser um dos maiores 
blocos conhecidos deste selo.......................................................................................................................................................................................................................................250
1.652  */**  25A (ano 1995) - Santos Dumont - Quadra, 2 selos * , 2 ** , no picote 9 - R$ 1.440.......................................................................................................................240
1.653  *  25C (ano 1995) - Santos Dumont - Quadra, � ligrana horizontal, picote 9 - R$ 960.............................................................................................................................180
1.654  (*)  33 - 3$000 Nyrba - Quadra - 240 UF........................................................................................................................................................................................................180
1.655  */**  33SD - 3$000 - Par horizontal sem picote - 400 UF..............................................................................................................................................................................350
1.656  **  38 - 2.500/3.000 - Quadra canto superior de folha - Luxo - 320 UF ++...............................................................................................................................................220
1.657  **  38 - Idem ao lote anterior, agora canto de folha inferior.........................................................................................................................................................................220

1636

1642
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1658

1659

1660 1662

1665

1671
1669

1667

1670

1663 →

1661

1668

1675 - # 45K

1679 - Sem filigrana

1691 - # 57C + 57C1

1689 - # 56D

1694 - # 76B
1688 - # 55A

1693 - 7 diferentes PROVAS

1692 1695 - Sem Aéreo

1687 - # 55A

1684

1678 - # 45OM

1676 - # 45L

1681 - 3 diferentes variedades

1677 - # 45N

1674 - # 45J 1673

1664



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

107

AÉREOS - SELOS (Continuação)
1.658  (*)  38 - 2.500 - Rara PROVA DE SOBRECARGA - Múltiplo em papel tipo celofane com 25 !! sobrecargas. Acreditamos ser o maior múltiplo conhecido desta 
maneira - Único ? Aqui pedimos apenas R$ 55 por prova...................................................................................................................................................................................1.500
1.659  *  38A - 2.500/3.000 - Quadra com sobrecarga invertida. Pontos de ferrugem + acentuados - 1.920 UF.............................................................................................720
1.660  *  38A - 2.500/3.000 - Sobrecarga invertida. Limpíssimo, só com marca de charneira e sem ferrugem - 480 UF +..............................................................................315
1.661  *  38A - 2.500/3.000 - Quadra com sobrecarga invertida - 1.920 UF ........................................................................................................................................................900
1.662  **  38B - 2.500/3.000 - Sobrecarga dupla, sendo uma no verso - 1.000 UF ..............................................................................................................................................720
1.663  *  38B - 2.500/3.000 - Sobrecarga dupla, sendo uma no verso. Basicamente ** - 500 UF........................................................................................................................360
1.664  *  44F2 - Estado Novo - Sobreestampa dupla, uma invertida - 215 UF......................................................................................................................................................200
1.665  **  44G - Estado Novo. Filigrana Correinho. Limpo, margem direita de folha - 4.000 UF.............................................3.200

1.666  *  44PG - Estado Novo. Filigrana Correinho - Raríssimo par horizontal e � cando o selo esquerdo sem a sobreestampa. 
Novo com goma original e quase imperceptível marca de charneira entre os selos e absolutamente sem 1 ponto de ferrugem. 
Segundo o catálogo Sanabria (selos aéreos Mundial) só 10 !! pares existentes nesta con� guração e nesta � ligrana. Expertizado 
Sanabria. A cotação para a 1ª coluna é de 9.000UF e na 2ª coluna de 4.500UF - Neste caso podemos considerar uma "média" 
de colunas, o que daria cerca de 6.500 UF...................................................................................................................................6.000
1.667  *  45 G - Estado Novo - Variedade: Sobrecarga invertida - 200 UF.............................................................................................................................................................180
1.668  *  45 G - Estado Novo - Variedade: Sobrecarga invertida - 200 UF.............................................................................................................................................................180
1.669  *  45 H - Estado Novo - Variedade: Sobrecarga dupla - 260 UF...................................................................................................................................................................210
1.670  (*) 45H - Estado Novo - Sobrecarga dupla - 260 UF.....................................................................................................................................................................................200
1.671  **  45 I - Estado Novo - Filigrana Correinho. Canto inferior de folha - 600 UF ++.................................................................................................................................450
1.672  *  45 I - Estado Novo - Filigrana Correinho. Quadra com ferrugem acentuada -R$ 2.600.....................................................................................................................360
1.673  (*)  45 I - Estado Novo - Filigrana Correinho, quadra, margem de folha – R$ 2.600 +............................................................................................................................410
1.674  **  45 J - Estado Novo - Variedade Pérola - R$ 2.000.....................................................................................................................................................................................500
1.675  *  45K - Estado Novo - Filigrana Correinho + variedade Broche - 600 UF................................................................................................................................................450
1.676  **  45 L - Estado Novo - Variedade Lágrima - R$ 2.000.................................................................................................................................................................................500
1.677  **  45 N - Estado Novo - Variedade “A” manchado - R$ 2.000.....................................................................................................................................................................500
1.678  *  45 OM - Estado Novo - Variedades “A” manchado + distância 6mm - R$ 1.350...................................................................................................................................315
1.679  **  46 - Presidente Higino - Margem inferior de folha e variedade não catalogada no RHM e no catálogo Sanabira: SEM FILIGRANA......................................270
1.680  *  48/50 - Centenário do Selo - Pequeno conjunto montado em folhas quadriculadas e só contendo variedades e assim dividido pelos faciais: 1,00 (1) 2,00 (2) 
e 5,00 (13) Todos sem carimbo, maioria gomados (com ela alterada) e parte em múltiplos. Maioria catalogados: 50B1x7, 50B2 e 50Cx9. Alto valor de catalogo. Lote 
3015 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 180 e agora sendo oferecido com desconto............................................................................................120
1.681  */**/(*) 51A/51C - Conferência Advogados - 3 variedades: Mancha no tinteiro + dupla impressão na legenda x 2, sendo 1 sem picote.......................................200
1.682  **  51C - Advogados - Quadra, com dupla impressão - R$ 2.160 ++...........................................................................................................................................................360
1.683  **/*  51C - Conferência Advogados – Cartela contendo 12 selos, todos com impressão dupla. 3 deles ** e os outros *, mas bem limpos – R$ 3.780. Aqui pedimos  
menos de 8% de catalogo, que dá ótima margem para revenda.............................................................................................................................................................................290
1.684  (*)  51DSD - Advogados - Par horizontal sem picote e sem os dizeres em malva - 600 UF.....................................................................................................................400
1.685  **/*  52D - Pró Juventude - Cartela contendo 10 selos, todos com a sobrecarga dupla. 2 deles ** e 8 *, mas com apenas poucos pontos de ferrugem - R$ 4.320. 
A proporção aqui é de apenas 6 % !! de catálogo......................................................................................................................................................................................................250
1.686  **  54C - Pró Juventude - 6 selos, todos com a sobrecarga invertida. 5 deles absolutamente ** e 1 com levíssimo ponto de ferrugem - R$ 2.940........................220
1.687  *  55A - Pró Juventude - Sem o preto. Foto Certi� cado de Expertização FEBRAF. Tiragem de só 1 folha (80 selos) R$ 1.800...........................................................380
1.688  ◉  55A - Pró Juventude - Sem o preto. Manchado na parte traseira. Sem cotação para usado e na 2ª coluna, marca R$ 1.800. Usado, deve ser muito + raro que 
sem carimbo. Tiragem de só 80 exemplares (1 folha)..............................................................................................................................................................................................360
1.689  **  56D - 1,20/400 Pró Juventude - Varidades: Sobrecarga dupla + deslocada para a esquerda. Margem superior de folha - 360 UF +...........................................180
1.690  *  57C - Bartolomeu de Gusmão - Filigrana O menor. Quase ** - Variedade: Falha na data 8.VIII........................................................................................................180
1.691  */**  57C/57C1 - Bartolomeu de Gusmão - Quadra margem de folha, � ligrana O menor - 1 selo ** e 3 selos *. Selo da posição 1 reinciso na data e no estado * - 
740 UF ++......................................................................................................................................................................................................................................................................500
1.692  *  57F ? - Bartolomeu de Gusmão - Variedades: Papel � no + reinciso em Bartolomeu. Não catalogado desta forma........................................................................180
1.693  (*) 76 - Copa do Mundo de Futebol - 7 diferentes PROVAS de cor, sendo algumas unicolores e outras coloridas. Incluso só do Amarelo e ele duplo (1 invertido) 
2 deles margem de folha..............................................................................................................................................................................................................................................200
1.694  * 76CDD ? - Copa do Mundo de Futebol, canto inferior de folha, só impresso a cor azul e ela duplicada ! Tivemos exemplar similar (sem a dupla impressão) 
na nossa 65ª VSO (lote 3042) e o mesmo foi vendido por R$ 1.200. Catalogo Sanabria 124c.......................................................................................................................1.400
1.695  * 76 - Copa do Mundo de Futebol - Falta da palavra aéreo e Ordem e .....Ainda não catalogado no RHM. Catálogo Sanabria 124a..........................................1.400

Dúvidas em relação à lotes ou ao funcionamento da Venda?
Fones: (11) 4022-0428/4023-3225/99950-8331 (Whatsapp) - e-mail: neumann� amps@uol.com.br
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1696 - Dupla Impressão

1707 - 24 envelopes

1702 - Não emitido

1710 1712

1713

17201719

1721

1722 

1728

1731 - 1ª série completa1727 - Coleção quase completa

1726 - Coleção quase completa

1729 - 1ª Série em quadras

1718 - # 11A

1717 - # 11A

1716

1706 - 38 envelopes
1708

1714
1715

1730

1732 - # 1b

1723

1698 →

1704

1699 - Série completa marmorizada

1700 - Marmorizado
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AÉREOS - SELOS (Continuação)
1.696  * 76 - Copa do Mundo de Futebol - Falta da palavra aéreo e Ordem e .....agora com dupla impressão. Ainda não catalogado no RHM. Catálogo Sanabria 124b. Ex-
pertizado Kessler........................................................................................................................................................................................................................................................1.600

1.698  *  77A - Recenseamento - Filigrana Invisível - 1.000 UF...............................................................................................................................................................................360
1.699  ◉  80/84Y - Santos Dumont - Série completa em papel marmorizado. Pouco comum de aparecer completo - R$ 3.452...................................................................900
1.700  **  82Y - Santos Dumont - Quadra em papel marmorizado - R$ 2.400.........................................................................................................................................................430
1.701  *  110Y - Eliseu Visconti - Papel Marmorizado. Canto inferior direito de folha - R$ 1.500 (cotação 2013).........................................................................................280
1.702  ◉  NÃO EMITIDO - Facial de 7,50 e � gurando Cobra, com seu nome cienti� co em baixo. Indicação Brasil Correio. Sobre fragmento com selo Bisneta + Hansen 
e carimbo : Galeria Prestes Maia 7.5.67. Tivemos uma peça similar a esta, mas � gurando o Tucano (acreditamos que devia ser uma série de Fauna, pois soubemos que 
foram vistos outros 2 animais do mesmo estilo) na nossa Venda Sob Ofertas de 17.9.2011 e que na época foi vendida por + de R$ 1.000 + 12% de comissão. PROVÁVEL 
ÚNICA...........................................................................................................................................................................................................................................................................540
1.703 - Estoque em classi� cador, contendo milhares de selos novos e usados (maioria) entre nº 1 e nº 110 com algumas variantes de picote, � ligrana, variedades etc 
pelo meio. Todos separados. Pagina por pagina somado, com acima de R$ 21.000 pelo catalogo de 2013. Aqui pedimos apenas 6 % de catalogo, que dá boa margem 
para revenda..............................................................................................................................................................................................................................................................1.200

    .
    AÉREOS - HISTÓRIA POSTAL

1.704 Ano 1945 - Envelope duplamente censurado, circulado do Rio de Janeiro para os Estados Unidos. Selo 44 (estado Novo) em franquia isolada.................200
1.705   FRANQUIAS ISOLADAS - 19 diferentes franquias isoladas, só de selos comemorativos e entre A59 e A109............................................................................120
1.706  SÉRIE PRIMAZIA - 50 Réis à 1$000 Réis - 38 envelopes circulados quase todos para Porto Alegre e com pelo menos 1 selo da série (boa parte com o 500 
Réis  e/ou com o 1$000)...............................................................................................................................................................................................................................................200
1.707  SÉRIE PRIMAZIA - 50 Réis à 2$000 Réis - 24 envelopes circulados, basicamente todos para Porto Alegre. Pelo menos 1 selo da série (grande parte com o 
500 Réis  e/ou com o 1$000) e em todos os envelopes + o selo Pró Aeroportos (C64).......................................................................................................................................200

CONDOR
1.708  (*) 4D - 1$300 - Não Emitido - Quadra - 1.200 UF +...................................................................................................................................................................................850
1.709  *  4D/4D1 - 1$300 - Sem legendas - 460 UF....................................................................................................................................................................................................280
1.710  *  8/10 - Série completa bem limpa, sem ferrugem - 440 UF.......................................................................................................................................................................300
1.711  *  8/10 - Série completa - nº 8 bem limpo - 440 UF........................................................................................................................................................................................270
1.712  ◉  8/10 - Série completa com carimbo alusivo - 1.470 UF............................................................................................................................................................................900
1.713  ** 10 - R400/1.300 - O selo está quase irreconhecível, pois deve ter caido dentro da tinta preta.....Vide imagem. Bem curioso......................................................150
1.714  (*) 10 - R400/1.300 - Quadra - 960 UF............................................................................................................................................................................................................630
1.715  **/* 10 - R400/1.300 - Quadra - 2 selos superiores só com marca de charneira e os 2 inferiores ** - 960 UF ++................................................................................800
1.716  * 11 - Victor Konder - Variedade: 1º O de Condor bem "grosso". Selo bem limpo, sem ferrugem.......................................................................................................300
1.717  ◉  11A - Victor Konder - Moldura menor 1mm - 1.000UF. Uma pena ter vinco parcial..........................................................................................................................315
1.718  ◉  11A - Victor Konder - Moldura menor 1mm - 1.000 UF........................................................................................................................................................................720
1.719  * 12A - 50/700 com a sobrecarga invertida - Limpo, só com charneira e sem ferrugem - 500 UF.........................................................................................................380
1.720  * 12A - 50/700 com a sobrecarga invertida - Quase ** - 500 UF.................................................................................................................................................................400
1.721  * 12A - 50/700 - Bem limpo. Sobrecarga invertida - 500 UF.......................................................................................................................................................................360
1.722  (*) 13 - 200/3$000 - 2 Quadras canto superior de folha, uma com a sobrecarga bem deslocada para a direita e na outra, para a esquerda...................................250
1.723  (*) 14 - 350/10$000 - 2 Quadras canto superior de folha, uma com a sobrecarga bem deslocada para a direita e na outra, para a esquerda..................................250
1.724  (*)  15 - 750/1.300 - Cartela com 67 selos. Todos em múltiplos maiores - R$ 5.025. Aqui pedimos 3,7% !! de catálogo.........................................................................200
1.725  ◉ DATAS LEGÍVEIS - Folhas de caderno contendo 44 diferentes datas legíveis entre 2.2.1929 e 3.11.1930 e aplicado somente sobre selos da 1ª série. Lote 3093 
da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 160 e agora sendo oferecido com desconto....................................................................................................120
1.726  */(*)  1/15 - Coleção montada em folhas de album GBF e faltando só o não emitido (4D) para estar completa nos selos tipo. Incluso a 2ª tiragem da 1ª série, mas 
não cotada - 1.066 UF (perto de R$ 4.000)................................................................................................................................................................................................................650
1.727  */(*)  1/15 - Coleção montada em folhas de album GBF e faltando só o não emitido (4D) para estar completa nos selos tipo - nº 11 usado - 721 UF (perto de R$ 2.
600).................................................................................................................................................................................................................................................................................340
1.728 Ano 1930 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para Rio Grande (RS) com chegada. Selo 11 (Victor Konder) + regular. Pontos de ferrugem..................450

VARIG
1.729  (*) 1/3 - 1ª Série completa em quadras - 3.176 UF...............................................................................................................................................................2.300
1.730  **  1 - 700/1.300 - Quadra - 520 UF ++..........................................................................................................................................................................................................430 
1.731  *  1/3 - 1ª Série completa. Limpos, só com charneira e sem ferrugem - 654 UF.......................................................................................................................................500
1.732  ◉  1b - 700/1.300 - R$ 2.000 - Tiragem de só 50 exemplares........................................................................................................................................................................315

1.697  (*) 76C - Copa do Mundo de Futebol - Variedade : SEM FILIGRANA - Só temos 
conhecimento de uma quadra existente e que foi aberta em 4 selos. Acompanha xerox do Certi� -
cado de expertização Peter Meyer do par do qual o selo que está agora à venda é originário. Esta
variedade também não consta do Catálogo Sanabria (de selos aéreos Mundial)...................3.100
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VARIG (Continuação)
1.733  ◉ 1A - 700/1.300 - B + C - 680 UF....................................................................................................................................................................................................................400
1.734  ◉ 3 - 1.300Rs Variguinho - Escassa quadra com carimbo alusivo - 640 UF...............................................................................................................................................500
1.735  (*) 3b - Variguinho, com sobreestampa dupla, sendo 1 invertida e deslocada. Margem inferior de folha - 1.600 UF +..................................................................1.350
1.736  (*) 4/5 - R400 e E700 - Ambos em quadras margem de folha - 1.040 UF +.............................................................................................................................................700
1.737  *  4 - 400/1.300 - Quadra, sobrecarga tipo B+D - R$ 4.000...........................................................................................................................................................................630
1.738  (*)  4 - 400/1.300 - B + D - 400 UF...................................................................................................................................................................................................................300
1.739  (*) 4A2 - 400/1.300 - Com a sobrecarga apagada - R$ 2.200........................................................................................................................................................................650
1.740  (*)  5 - 700/1.300 - Quadra com  pontos de ferrugem e sobrecarga do tipo A+E. O selo superior direito, com falta de picote no canto - R$ 1.600......................270
1.741  ◉  5 - 700/1.300 - A + E, com o E deslocado para a direita - 160 UF +.......................................................................................................................................................100
1.742  *  5A1 - 700/1.300 - Quadra, sobrecarga tipo B+K – R$ 2.400......................................................................................................................................................................470
1.743  (*) 6/10 - Sobrecarga preta - Série completa em quadras - 1.240 UF +.....................................................................................................................................................800
1.744  (*) 7 e 8 - 350Rs e 700Rs - Ambos com a sobrecarga deslocada horizontalmente...................................................................................................................................100
1.745  (*) 11 e 13 - 500Rs e 1.500Rs - Ambos em quadras - 400 UF......................................................................................................................................................................280
1.746  ◉  11/14 - Sobrecarga vermelha - Série completa usada com carimbo alusivo - 860 UF..........................................................................................................................540
1.747  *  15/16 - R400 e E700 - Série em pares horizontal - 1.040 UF......................................................................................................................................................................680
1.748  *  16 - E 700/1.300 - Transparência da sobrecarga. Selo tipo marca R$ 650..............................................................................................................................................240
1.749  **/*   17A, 19A, 20A, 22A e 23A - Série completa � ligranada - 367 UF +...................................................................................................................................................260
1.750  *  35A - E1.000/1.400 - Par vertical filigranado - 250 UF +........................................................................................................................................................................180
1.751  (*) 36/36A - 50Rs - Folha completa  com 50 selos, � cando 9 deles � ligranados - R$ 1.413 pelo catalogo de 2013. Lote 3132 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 
com preço original de R$ 160 e agora sendo oferecido com desconto..................................................................................................................................................................120
1.752  */ **  46Ah - 1.000Rs - Quadra margem de folha e � ligrana horizontal nos 2 selos inferiores – R$ 12.500 +.............................3.150
1.753  *  46Av - 1.000Rs - Par horizontal, com a � ligrana atingindo os 2 selos - 500 UF +...............................................................................................................................360
1.754  **  46Av - 1.000Rs - Filigrana vertical - 250 UF ++.......................................................................................................................................................................................220
1.755  */**  Coleção montada em folhas de album GBF e faltando só o V24 para estar completa nos selos tipo. Apenas o V3 está usado. Um ou outro pode estar sem 
goma. Algumas repetições não computadas - 2.169 UF (acima de R$ 8.000)...................................................................................................................................................1.440

E.T.A
1.756  *  1/4 - Série completa com a normal goma desigual - 1.220 UF.................................................................................................................................................................850
1.757  *  1/4 - Série completa com a normal goma desigual. Em todos eles, alguma falha na picotagem. Vide imagem - 1.220 UF............................................................720
1.758  *  1 - 200Rs - Senão no canto inferior esquerdo, inclusive na picotagem - 500 UF...................................................................................................................................180
1.759  **  1 - 200Rs - Pequeno aminci (500 UF)........................................................................................................................................................................................................225
1.760  *  2 - 1.000Rs - Limpo - 240 UF........................................................................................................................................................................................................................180
1.761  *  3 - 2$000 - 240 UF..........................................................................................................................................................................................................................................180
1.762  ◉  3 - 2.000Rs - Carimbo alusivo. Resto de goma - 400 UF..........................................................................................................................................................................400
1.763  ◉  3 - 2.000Rs - Carimbo alusivo - R$ 1.100...................................................................................................................................................................................................315
1.764  *  4 - 5.000Rs - Só com marca de charneira - 240 UF....................................................................................................................................................................................200
1.765  *  5 - 300Rs - Folha com 4 exemplares - Limpo - 1.000 UF.........................................................................................................................................................................800
1.766  *  5 - 300Rs - Folha com 4 exemplares, com charneira, mas sem ferrugem- 1.000 UF............................................................................................................................800
1.767  *  6 (200Rs) 8 (1$000) e 9 (2$000) - 480 UF....................................................................................................................................................................................................400
1.768   **  6, 8/10 - 2ª Tiragem - Nºs 8/10  da 1ª Coluna e Nº 6 da 4ª Coluna - 640 UF ++................................................................................................................................500

1.771  *  7 - 300Rs - 2ª Tiragem - Mancha de ferrugem na parte inferior. Foto certi� cado de expertização José Luiz Fevereiro - 4.000 UF................................2.000
1.772  *  7 - 300Rs - 2ª Tiragem - Foto certi� cado de expertização José Luiz Fevereiro - 4.000 UF................................................................................................2.250
1.773  *  11 - 300Rs - Mini folha com 4 exemplares - 700 UF..................................................................................................................................................................................600

1.770  **/*  6,8/10 - 2ª Tiragem - Bloco de 16 selos (sem a última � leira) maioria ** e parte com o 
avião/facial (cor vermelha) deslocada, conhecido como "Avião doido" - além disto não tem picote 
vertical nas extremidades - Normal ?...................................................................................4.500
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ZEPPELIN
1.774  ◉ 1/2 - 5$000 e 10$000 - 140 UF......................................................................................................................................................................................................................110
1.775  ◉ 1/3 - 1ª Série completa - 430 UF...................................................................................................................................................................................................................320
1.776  */(*)  1/3 - 1ª Série completa. Último valor quase **, demais sem goma - 405 UF...................................................................................................................................300
1.777  ◉ 1/3 - 1ª Série completa - 430 UF...................................................................................................................................................................................................................290
1.778  ◉ 4/5 - 5$000 e 10$000 - 1.000 UF...................................................................................................................................................................................................................600
1.779  ** 4/5 - 5$000 e 10$000 - Série completa. Qualidade européia - 1.550 UF.............................................................................................................................................1.100
1.780  ◉ 5 - 10$000 - Falta 1 picote no lado esquerdo - 500 UF..............................................................................................................................................................................250
1.781  ◉ 6 - 5$000/1.300 - 140 UF...............................................................................................................................................................................................................................100
1.782  */(*) 7 (*) e 8 * e bem limpo - 360 UF.............................................................................................................................................................................................................280
1.783  */(*)  7/8 - USA - 5.000Rs gomado e 10.000Rs sem goma - 360 UF............................................................................................................................................................270
1.784  ◉ 7 - 5$000 USA - Alguns pontos de ferrugem - 160 UF.............................................................................................................................................................................130
1.785  ◉ 7/9 - USA - Série completa - 1.000 UF........................................................................................................................................................................................................600
1.786  ◉  7/9 - USA - Série completa sobre fragmento com selo regular e todos com o mesmo carimbo alusivo do RJ: 24.5.30 - 1.000UF +............................................630
1.787  **/(*)  7/9 - nº 7 **  e nºs 8 e 9 (*) - R$ 2.550..................................................................................................................................................................................................580
1.788  ◉ 9 - 20$000 USA - Alguns pontos de ferrugem - 220 UF.............................................................................................................................................................................160
1.789  ◉ 9 - 20$000 USA - 220 UF................................................................................................................................................................................................................................175
1.790  **  10 - 2.500/200 - Quadra - R$ 1.440 +.........................................................................................................................................................................................................320
1.791  **  10 - 2.500/200 - Quadra, � cando o selo superior direito com variedade : Ponto acima do Dirigível. Selos tipo marcam R$ 1.440 +..........................................360
1.792  **  10/10A - 2.500/200 – Quadra, � cando 1 selo com a variedade - R$ 1.790 +........................................................................................................................................430
1.793  */**  12 e 13 - 3$500/5$000 e 7$000/10$000 - Ambos em quadras, � cando 2 selos * e 2 ** - R$ 1.400 +...............................................................................................380
1.794  **  12 - 3$500/5$ Ruy - Quadra - 440 UF +.....................................................................................................................................................................................................290
1.795  *  13aL - 7$000/10$000 - Furos alternados - Quadra - 320 UF +.................................................................................................................................................................225

DEPÓSITOS - SELOS e VALES POSTAIS
1.796  **  1/14SPM - Série completa “Specimen”, todos em quadra, salvo o facial de 100$000 que está em 2 pares – 1.260 UF cotação de 24 anos atrás........................360
1.797  **  1/14SPM - Série completa “Specimen” – 315 UF - cotação de 24 anos atrás..........................................................................................................................................120
1.798  ◉  38, 40, 41 e 42 - 586 UF..................................................................................................................................................................................................................................360
1.799  *  89 - 500Rs - Goma original - 1.800 UF........................................................................................................................................................................................................540
1.800  ◉  Estoque em classi� cador com cerca de 350 selos, quase todos da série Cifra Menor. Já separado pelas � ligranas. Correto ? Ideal para a procura de defeitos de 
chapa. Alto valor de catalogo - Lote 3237 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 160 e agora sendo oferecido com desconto...........................120
1.801  ◉  Classi� cador com 232, entre as 2 séries. Cerca de 35 pares no meio. Incluso facial de até 500$000 (cifra menor).........................................................................180
1.802  -  VALES POSTAIS - Pacote com 150 para estudo, quase todos saindo de cidades Baianas. Alguns altos valores, franquias isoladas, múltiplas. Próceres e Vovó 
como prêmio. Pouco comum aparecerem nesta quantidade..............................................................................................................................................................................1.000

AUTÔMATOS - ETIQUETAS e HISTÓRIA POSTAL 
1.803  (*)  1 - UPU 1979 - Facial 0,20 - Emitido sem goma....................................................................................................................................................................................200

1.804  (*)  1 - UPU 1979 - Facial 0,20 - Lote com 20 !! exemplares - 7.800 UF !! Aqui pedimos R$ 160 por peça......................3.200
1.805  (*)  1 - UPU 1979 - Facial 0,50 - Emitido sem goma....................................................................................................................................................................................200
1.806  (*)  1 - UPU 1979 - Facial 0,50 - Emitido sem goma....................................................................................................................................................................................200
1.807  (*)  2 - Completo nas 10 agências. Todos com facial 7,00 - emitidos sem goma - 290 UF.......................................................................................................................230
1.808  **  4 - Duas variedades: Facial falhado no � nal e impressão tripla, � cando duplicada na parte inferior. Ambos com facial de 48400............................................100
1.809  **  5 - Brasiliana 93 - Variedade: Par vertical sem destaque e sem o facial................................................................................................................................................100
1.810  **  7/11 – Pomba Branca – 2 séries completas - 400 UF................................................................................................................................................................................230
1.811  **/*  7/11 – Pomba Branca – 4 Séries completas - 3 etiquetas * no conjunto - 800 UF.............................................................................................................................450
1.812  */**  7A/11A - Pomba Branca - Lote com 10 séries completas - 2.000 UF(cerca de R$ 8.000)..............................................................................................................800
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1816 - Coleção quase completa
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AUTÔMATOS - ETIQUETAS e HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.813  **  9A - Facial 0,36 Pomba Branca - Variedade: Tinta escorrida na vertical na asa direita.....................................................................................................................100
1.814  ◉ 12 (0,27) e 14 (0,45) sobre fragmento e carimbo: Bairro de Pinheiros (SP) 28.Jul.00 (2000) - 3.000 UF............................................................................................500
1.815  **  Ararajuba - 17/21 - 8 séries completas - 560 UF.......................................................................................................................................................................................320
1.816  **  Coleção completa, salvo a rara série 12/16. O nº 1 no facial 00,50 e o 4/5 no facial 9600 - R$ 4.604 pelo catálogo de 2013......................................................1.080
1.817 ** Coleção completa (salvo a série 12/16 e os baratíssimos nº SE 51 e 52) com muitos "extras" e "opções" como: SE 1 (2 faciais diferentes) SE 2 (2 séries 
completas em diferentes faciais: 1,00 e 7,00) SE 4 (32 faciais diferentes - calculados como o + barato) SE 4 (2 x sem o facial) SE 5 (33 faciais diferentes, calcula-
dos como o + barato) SE 5 (sem o facial) Pomba Branca (5 x  sem o facial) Ararajuba (13 x sem o facial) De catalogo: 3.568 UF (cerca de R$ 14.000) fora as 21 
etiquetas sem o facial que são vendidas em média por R$ 50 no varejo........................................................................................................................................2.150
1.818  ◉/**  Coleção dupla (novos/carimbados) sem repetição e em cartelas. SE 2 (facial 1,00 novo) 4 (3 diferentes faciais ** e 3 diferentes ◉) 5 (igual ao nº 4) 6a/6C ** 
e ◉,  7A ◉, 8/11 ◉, 7/11 **, 7A/11A **, 17/21 **, 17/21 ◉, 25/29 **, 25/29 ◉, 30/34 ** e ◉ , 35/38 ** e ◉ , 39/47 ◉ ,48/49 ** e ◉, 50/52 ** e ◉, 56/58 ◉, 59/61 ◉, 62/65 ** e ◉, 
66/69 ** e ◉. Material limpissimo, uma vez que sua origem é européia - 1.446 UF (cerca de R$ 5.500)..........................................................................................................800
1.819 Ano 1997 - 7/11 - Série completa em Epds (Envelopes de 1ª dia de emissão) cada etiqueta em 1 envelope - RHM EPD 28A/28E - 212 UF...............................180
1.820 Ano 2004 - 30/34 - Pomba Branca - Série completa em 5 Epds (Envelopes de 1º dia de emissão) cada etiqueta em 1 envelope e data 21.Maio e não 22.Maio 
como consta no catalogo RHM...................................................................................................................................................................................................................................100
1.821   Anos 1999/2004 - 10 Epds (Envelopes de 1º dia de emissão) diferentes com etiquetas: 7A, 22, 23, 24, 35, 41, 43, 44, 45 e 47....................................................100

OFICIAIS
1.822  (*) 1/13 - Afonso Pena - Série completa em quadras - 620 UF +.................................................................................................................................................................430
1.823  (*) 1/13 - Afonso Pena - Série completa - 155 UF..........................................................................................................................................................................................100
1.824  ◉/*/(*) AFONSO PENA - Conjunto montado em folhas quadriculadas com 143 selos, sendo boa parte em múltiplos  de até 16 selos(com e sem carimbo).......150
1.825  ◉  MAL HERMES - Lote com apenas 3 faciais, sendo todos (os computados) com folha de celofane atrás e todos os carimbados, com carimbo : Thesouraria 
Paranaguá (PR) 1.Set. 191? - Não sabemos se o carimbo foi aplicado de favor ou se realmente pagou alguma taxa. Assim dividido pelos faciais: 50Rs (250 em blocos de 
100/50) 100Rs (550 em blocos de 50/100 + bloco de 60 novo sem goma) e 200Rs (Bloco de 56 gomado) No total ultrapassa os 1.000 selos, pois temos alguns isolados 
dos mesmos faciais........................................................................................................................................................................................................................................................150
1.826  (*) 14/29 - Mal Hermes - Série completa. Alguns valores regomados - 2.424 UF...................................................................................................................................1.450
1.827  **/* 14/29SPM - Mal Hermes - Série completa “Specimen” e em quadras **, salvo os nºs 26 e 28 onde 2 selos estão *. Parte das sobreestampas se diferem das 
mencionadas no catalogo de 1995 - 480 UF cada série x 4 = 1.920 UF - cotação de 24 anos atrás...................................................................................................................540
1.828  * 30 - 10Rs Wenceslau Braz - Quadra, canto superior de folha e sem picote na lateral direita. Aparentemente só são conhecidos 5 exemplares com esta 
variedade.......................................................................................................................................................................................................................................................................630
1.829  **  30 - 10Rs Wenceslau Braz - Par horizontal, � cando o selo direito sem o picote vertical. Margem de folha e segundo consta só existem 5 exemplares desta manei-
ra, originários de uma única folha e que foi aberta à alguns anos atrás. A origem é a mesma do lote anterior.................................................................................................360
1.830  ◉  34A - 500Rs Wenceslau Braz - Sem � ligrana - 300 UF...............................................................................................................................................................................180

CADERNETAS

1.831  * 4 - Completa. Minimo senão na parte superior da capa frontal - 3.750 UF..................................................................3.200
1.832  **/*  5/7 - Completas - 1.920 UF....................................................................................................................................................................................................................1.170
1.833  **/*  5/7 - Completas - 1.920 UF....................................................................................................................................................................................................................1.170
1.834   ◉ 15 - CF - Completa. Selos com carimbo: Agencia Filatélica D.Pedro II 04.10.91 - Pontos de ferrugem na capa - 720 UF para sem carimbo............................270
1.835  * 15 - CF - Selos **, caderneta com alguns pontos de ferrugem - 720 UF...................................................................................................................................................360
1.836  * 15 - CF - Completa. Pontos de ferrugem na capa - 720 UF........................................................................................................................................................................360
1.837  **/* 16 - Rock in Rio II - 25 Cadernetas - R$ 5.000 pelo catalogo de 2013. Aqui pedimos somente 3% !! de catalogo......................................................................150
1.838  *  16, 18 e 20 a 27 - 10 Cadernetas diferentes - 353 UF.................................................................................................................................................................................170
1.839  ** 23 - Cidadania - Variedade: Deslocamento de cor, parcial, mas bem visivel na faixa que tem a legenda Brasil 97........................................................................100

TAXA DEVIDA - SELOS e HISTÓRIA POSTAL 
1.840  *  24B - 2$000 - Par horizontal com denteado misto: 13x11x11x11 - R$ 600 +.........................................................................................................................................250
1.841  *  26A - 200Rs - Filigrana CORREIO FEDERAL - Rara quadra, canto inferior de folha. Todos os selos com reforço para 
não abrir. Não devem existir muitas quadras deste selo - 4.000 UF (cerca de R$ 16.000).........................................................3.150

1831 1841
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1853 - Hansen - 30 Peças

1854 - EN 1/14 completo

1859 - # 42V
1858 - 3 Deslocamentos

1861 - # 46

1863 - Filigrana Reub - # 48F 1864 - # 60

18661867 1868 - Fechada ao contrário

1865 - # 63A - Albino

1856 - # 8A

1855 - Decalque
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TAXA DEVIDA - SELOS e HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.842  ◉  27/39 - Série Completa - Carimbos conforme imagem na web - 338 UF...............................................................................................................................................150
1.843  */(*)  27/39 - Série Completa, maioria sem goma. Nº 34 com 1 dente faltando - 219 UF........................................................................................................................120
1.844  */(*)  27/39  com 30a - Cifra ABN - Série completa sem carimbo, maioria sem goma - 230 UF............................................................................................................180
1.845  (*) 53 - 100Rs - Quadra sem carimbo e sem goma - R$ 1.440......................................................................................................................................................................330
1.846  **/*  91 - 20Rs - Filigrana Casa + menor - 201 selos, basicamente todos ** e salvo uma pequena tira, todos em múltiplos grandes – R$ 24.120 !.Aqui o mínimo 
pedido sai por pouco + de 2% !! de catalogo.  Que é muito vantajoso inclusive para revenda..........................................................................................................................560
1.847  **/*  CIFRA HORIZONTAL - Estoque com 9.171 selos, quase todos em blocos maiores e diversas folhas completas. 18 tipos diferentes: # 40 x 100, 40A x 70, 41 
x 900, 42B x 900, 42D x 475, 43A x 100, 43E x 345, 44B x 145, 46 x 27, 47 x 3.400 (todos em folhas completas) 47Es x 400 (das folhas do # 47 - 1 � leira sem � ligrana) 
48a x 90, 48aEs x 10 (da folha do # 48) 56 x 95, 57 x 61, 60 x 103 e 2 valores da Cifra ABN: 27 x 1.800 e 29 x 150. Muito boa qualidade de um modo geral. Aqui temos 
18.396 UF (acima de R$ 70.000) Aqui pedimos menos de 0,07 !! centavos por selo..........................................................................................................................................630
1.848   Ano 1899 - Envelope de luto vindo da Inglaterra para o Rio de Janeiro, com chegada. 5 selos regulares Ingleses + carimbo T + valor manuscrito e par 200Rs 
Violeta para pagar a taxa. Normal conservação.......................................................................................................................................................................................................250
1.849   Ano 1903 - Cartão Postal Francês, com selo na parte da vista, circulado para S.Paulo e selo de Taxa (100Rs) para pagar o valor devido...................................100
1.850   Ano 1906 - Cartão Postal Francês, com selo na parte da vista, circulado para Coronel Pacheco (MG) com transito no Rio de Janeiro + chegada. Carimbo T 
+ par selo 200Rs violeta (1 rasgado) para pagar a taxa............................................................................................................................................................................................110

HANSEN
1.851  */**  23 Folhas completas com 150 selos, entre nº 1 e nº 25, faltando os nºs 13 e 19 para estar completa............................................................................................120
1.852  */**  Caixa contendo acima de 31.000 selos, basicamente todos em folhas completas e assim dividido: 11 folhas com 72 selos (1ª e 2ª emissão) 8 folhas com 110 
selos e 190 folhas com 150 selos, além dos + de 1.000 selos soltos e/ou em blocos grande, múltiplos etc. Aqui pedimos apenas 0,015 !! por selo...................................460
1.853   Lote com 30 peças diversas, grande maioria circulados, entre anos 1957 e 1993...............................................................................................................................100

INTEIROS POSTAIS - ENVELOPES (EN) - Incluso peças tipo, variedades catalogadas e não.
Obs: Todas as peças com (   ) referem-se a peças ainda não catalogadas

1.854 - 1/14 - Todas sem uso. Período do Império completo. Algumas em qualidade européia - 398 UF.......................................................................................................270
1.855 - (2DE) 100Rs novo sem uso e com decalque interno. Amarelada pelo tempo.........................................................................................................................................230
1.856 - 8A - 100Rs - Sem a cor verde (albino) Novo sem uso e em qualidade européia.....................................................................................................................................300
1.857 - 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 35 - Todos novos sem uso e quase todos em qualidade européia - R$ 627 ++.................................................................................310
1.858 - 24 - 100Rs - 3 peças sem uso e com deslocamento para a esquerda do selo � xo, em diferentes estágios............................................................................................100
1.859 - 42V - 100Rs - Alto relevo invertido. Peça com endereçamento, mas aparentemente não circulada. Carimbo : S. Paulo C.U. - 25.Mar.96................................1.440
1.860 - 45 - 200Rs - Ano 1897 - Circulado de São Paulo (carimbo roxo - pouco comum) para a Alemanha, com carimbo de transito + chegada. Na lateral da peça, tem 
2 etiquetas o� ciais do correio do destino (Apolda) meio que "fechando" ou "lacrando" a peça e possível texto explicativo manuscrito no verso da peça, que está aberta 
em 3 laterais. Aparentemente é uma etiqueta tipo a nossa, de "correspondência dilacerada" - Lote 3429 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 
160 e agora sendo oferecida com desconto................................................................................................................................................................................................................120
1.861 - 46 - 200Rs - Novo sem uso. Encontrar em melhor qualidade, impossível - 350 UF ++..........................................................................................................................270
1.862 - 47 - 200Rs - Novo sem uso e muito bem conservado - 360 UF...................................................................................................................................................................270
1.863 - 48F - 300Rs - Filigrana "Reub". Sem cotação para novo. Circulado cota 1.200 UF. Novo sem uso e com 2 pequenos cortes na parte superior...........................800
1.864 - 60 - 300Rs - Novo sem uso e muito bem conservada - 290 UF +...............................................................................................................................................................180
1.865  - 63A - 200Rs - Albino. Novo sem uso e bem conservado - 500 UF..............................................................................................................................................................300
1.866 - 67 - 700Rs - 1908 - Com valor declarado, registrado, circulado de São Paulo para Taubaté, com chegada – 1.000 UF.....................................................................360
1.867 - 67 - 700Rs - 1910 - Circulado de Blumenau + selo Próceres 100Rs, para Berlin. Pequenos amassados, limpa, mas com vinco central - 1.000 UF.....................315
1.868 - 69 - 100Rs - Nova sem uso e variedade: fechada ao contrário, � cando o selo � xo na parte interna.....................................................................................................200
1.869 - (69DE) - 100rs - 1920 - Circulada de São Paulo para o Rio de Janeiro com chegada. Peça com decalque que não é catalogado. Peça tipo é cotada em 160UF e 
em outro casos, no minimo 3x + com esta variedade, ou seja, perto de 500 UF...................................................................................................................................................270
1.870 - (74DE) 200Rs novo sem uso e com decalque interno. Muito bom estado...............................................................................................................................................200
1.871 - (75) 200Rs - Ano 1924 - Aba modelo II e tipo II (sem indicação no verso) mas em papel branco. Acompanha selo vóvó 300Rs, registrado, circulado de Curitiba 
para Paranaguá, com chegada. Pontos de ferrugem.................................................................................................................................................................................................200
1.872 - 77 - 400Rs - Novo sem uso e estaria em qualidade européia, se não tivesse marca de clips na lateral direita - 500 UF....................................................................250

1870 - (74DE) 1871 1872
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1878
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1879 1882

1885

1886

188918881887

1884 - Coleção só do período do Império
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INTEIROS POSTAIS - ENVELOPES (EN) - Incluso peças tipo, variedades catalogadas e não. (Continuação)
1.873 - 77 - 400Rs - Ano 1924 - Circulado de Guabiroba (SP) para o Rio de Janeiro, com chegada. A peça deve ter sido lavada, pois o endereçamento está descolorido. 
Pede-se veri� car - R$ 1.800 (cotação 2013)...............................................................................................................................................................................................................240
1.874 - 77 - Ano 1925 - 400Rs + selo vovó 100Rs, registrado ? circulado provável dentro de São Paulo. Mínimo re� lo – 700 UF.................................................................315
1.875 - 77 - Ano 192? - 400Rs - Circulado de Macahé (RJ) para a França, sem chegada – 700 UF ....................................................................................................................270
1.876 – 77 - Ano 1924 - 400Rs - Circulado de Guahyba (SP) para São Paulo, com chegada. Corte superior + pontos de ferrugem – 700 UF..............................................300
1.877 - 77 - 400Rs - Novo sem uso e em muito boas condições - 500 UF.............................................................................................................................................................270
1.878 - (78) - 200Rs - Ano 1931 - Circulado dentro de São Paulo e com 3 diferentes variedades: Selo � xo deslocado para a direita + decalque do interior + � ligrana 
invertida. Curioso. Pontos de ferrugem.....................................................................................................................................................................................................................200
1.879 - 78DE - Ano 1933 - Circulado para Porto Alegre com chegada, mas sem carimbo de saída - 900 UF..................................................................................................400
1.880 - 80 - 1934 - 200/300 + selo pró aeroportos (defeito) circulado de Porto Novo (MG) para São Paulo, com chegada - 240 UF..........................................................135
1.881 - (80DE) - 200/300 - Ano 1933 - Aparentemente circulado dentro de São Paulo, com chegada. Variedade  não catalogada: decalque interior - No 76DE está varie-
dade é cotada com 3x de acréscimo, portanto 240 UF x 3 = 720 UF.......................................................................................................................................................................350
1.882 - 81 - 200/300 - Filigrana vertical - Novo sem uso e em qualidade européia - LUXO - R$ 450 ++ (cotação 2013)..............................................................................150
1.883 - Lote com 39 peças, sendo 13 circulados e 26 sem uso. Império e República. Boa qualidade de um modo geral...............................................................................180

INTEIROS POSTAIS - CARTA BILHETE (CB) - Incluso variedades catalogadas e não.
1.884 - PERÍODO DO IMPÉRIO - Coleção montada em folhas próprias de album, sem descrição, todos sem uso (salvo descrição em contrário) e assim com-
posta pelos numeros: 1, o bom # 2, 3 novo e usado, 4, 6, 7 novo e usado, 8 novo e usado, 9 novo e usado, 10 novo e usado, 11 novo e usado, 11a novo e usado, 
12 novo e usado, 13 novo e usado, 13a novo e usado, 15 x 2 novos, 16, 16a ?, 17 novo e usado, 18 novo e usado, 19 x 2 novos, 20 x 2 novos, 21 novo e usado, 21a 
novo e usado. Aqui temos alguns itens "a" que tem variação na lampada UV, mas estamos calculando como a peça normal. O conjunto tem pelo menos 1 jogo 
completo (fora logicamente o nº 5 e faltando o nº 14) sem uso + diversos itens circulados - 6.720 UF (cerca de R$ 26.000) O mínimo pedido é pouco +  de  10% 
do valor de catálogo........................................................................................................................................................................................................................2.700
1.885 - CBP 1 - Precursor, sem o selo adesivo. Muito bom estado - 500 UF..........................................................................................................................................................360
1.886 - CBP 3 - Cartão areia com selo # 48 - Qualidade européia - LUXO - 900 UF...........................................................................................................................................630
1.887 - CBP 6 - Cartão verde com selo # 56 - Qualidade européia - LUXO - 900 UF ..........................................................................................................................................630
1.888 - CBP 6 - Cartão verde com selo # 56 - Qualidade européia - LUXO - 900 UF ..........................................................................................................................................630
1.889 - CBP 7 - Cartão areia com selo # 59 - Qualidade européia - LUXO - 800 UF...........................................................................................................................................585
1.890 - 2 - 50Rs - Ilmo com 20mm - Nova sem uso e bem conservada - 800 UF.................................................................................................................................................450
1.891 - 2 - 50Rs - Ilmo 20mm. Nova sem uso e em qualidade européia - 800 UF +............................................................................................................................................360
1.892 - 3 - 100Rs - Ano 1886 - Circulado de Calambão (MG) para Gouvea. Pontos de ferrugem - R$ 450 (cotação 2013).........................................................................150
1.893 - 11 - 50Rs - Sem uso e variedade: princípio de decalque..............................................................................................................................................................................100
1.894 - 13 - 200Rs - Anos 1890 a 1893 – 4 Peças indo para o Exterior, com chegada. 3 para a Alemanha (cidades diferentes) e 1 para a Suíça. 2 saindo de São Paulo e 2 do 
Rio de Janeiro - 440 UF................................................................................................................................................................................................................................................190
1.895 - 13 - 200Rs - Ano 1893 - Circulado de ? com transito no Rio de Janeiro + chegada no Uruguai. Selo � xo com carimbo, que é pouco usual em inteiros..........100
1.896 - 15 - 100Rs - Novo sem uso e quase em qualidade européia - 600 UF.......................................................................................................................................................270

1890 1892

1895 1896

1893 - Principio de decalque
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1898

1905 1908

1912

1917 - Picote  esquerdo desalinhado

1920

1911 - Vermelho bem deslocado

1915 - Cores deslocadas para a direita

1919

1922 1923

1900 1903

1910 - Corte deslocado

1913 - Sem pauta interna

1918 - Bem deslocada

1921

1924
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INTEIROS POSTAIS - CARTA BILHETE (CB) - Incluso variedades catalogadas e não (Continuação)
1.897 - 15 - 100Rs - Novo sem uso e em qualidade européia - 600 UF..................................................................................................................................................................315
1.898 - 15 - 100Rs - Ano 1888 - Circulado do Rio de Janeiro para S.Paulo, com carimbo de transito + chegada - 800 UF...........................................................................480
1.899 - 15 - Ano 1886 - 100Rs - Circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com chegada. Correto porte ? Acreditamos que deveria ser 200Rs a tarifa certa...........360
1.900 - 16 - 200Rs - Novo sem uso e em qualidade européia - 600 UF..................................................................................................................................................................380
1.901 - 16 - 200Rs - Novo sem uso e em qualidade européia - 600 UF +..............................................................................................................................................................270
1.902 - 16 - 1894 - 200Rs - Circulado do Rio de Janeiro para a Bélgica, com chegada. Raspagem e senão na parte traseira - 950 UF..........................................................430
1.903 - 20 - 80Rs - Ano 1890 - Circulado de Estrada Nova (RJ) para o Rio de Janeiro, com carimbo de transito + chegada. Falta aba do fechamento e pequeno senão no 
picote superior - 600 UF...............................................................................................................................................................................................................................................200
1.904 - 29 - 80Rs - Novo sem uso e na qualidade européia, mas faltando o picote superior externo - 600 UF................................................................................................270
1.905 - 31 - 80Rs - Nova sem uso e em ótima conservação - 290 UF +.................................................................................................................................................................190
1.906 - 37C, 38J e 39 - Todas sem uso e muito bem conservadas - 290 UF..........................................................................................................................................................220
1.907 - 37LC - 80Rs - Nova sem uso e muito bem conservada, faltando o canto superior esquerdo externo, que se desprende com muita facilidade - 440 UF............250
1.908 - 43H - 80Rs - Nova sem uso, quase na qualidade européia, mas faltando o picote superior externo - R$ 420 (cotação 2013).........................................................150
1.909 - 46G - 80Rs - Ano 1896 - Circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro. Na parte de dentro, propaganda impressa da � rma "Equitativa". Peça com 3 cortes lat-
erais e alguma aderência - 600 UF...............................................................................................................................................................................................................................270
1.910 - 47 - 80Rs - Ano 1893 - Circulado para Santos com chegada. Variedade: Corte horizontal deslocado, passando no meio da palavra Carta Bilhete na parte su-
perior. Enviado no ano da sua emissão......................................................................................................................................................................................................................100
1.911 - 48 - 80Rs - Ano 1894 - Circulado do Rio de Janeiro para S.Paulo, com chegada e variedade: Forte deslocamento da cor vermelha para baixo, não aparecendo 
a palavra Casa da Moeda na parte traseira. Algumas manchas do tempo............................................................................................................................................................150
1.912 - 50IR - 80Rs - Nova sem uso e distância maior entre r e e em endereço. Indicação "nc" no catalogo. Muito bem conservada.........................................................250
1.913 - 53eL - 100Rs - Sem uso e variedade: Sem pauta interna. Falta dos 2 cantos extremos superiores, que se desprendem com muita facilidade - 800 UF...............700
1.914 - 55L - 100Rs - Novo sem uso e em qualidade européia - 100 UF +............................................................................................................................................................100
1.915 - 56e - 100Rs - Ano 1900 - Circulada dentro da cidade de S.Carlos do Pinhal (SP) com possível chegada e variedade: cores deslocadas para a direita, passando 
sobre os picotes, que estão intactos !..........................................................................................................................................................................................................................100
1.916 - 64G - 200Rs - Nova sem uso e muito bem conservada - R$ 800 (cotação 2013)....................................................................................................................................160
1.917 - 64G - 200Rs + selos madrugada 20 e 50Rs  - Ano 1896 - Circulado do Rio de Janeiro para a França, com chegada + carimbo circular do Paquebot (parcial) 
Curioso porte de 270 Réis - Variedade : Picote esquerdo, desalinhado - 320 UF ++..........................................................................................................................................180
1.918 - 64G - 200Rs - 1898 - Circulada dentro de São Paulo, com chegada. Variedade : Toda deslocada para a direita e para baixo. Pontos de ferrugem - 320 UF para a 
peça normal...................................................................................................................................................................................................................................................................180
1.919 - 67 - 100Rs - Novo sem uso e ainda bem conservado - 440 UF...................................................................................................................................................................350
1.920 - 67 - 100Rs - Novo sem uso e muito bem conservado, mas faltando o picote externo superior - 440 UF............................................................................................225
1.921 - 68 - 200Rs, picote 13,5. Novo sem uso e com pontos de ferrugem - 3.000 UF !...................................................................................................................................1.350
1.922 - 68J - Ano 1906 - 200Rs, circulado de Ponta Grossa para Curitiba, com chegada. Falha na lateral direita, na parte inferior - 3.500 UF !.....................................1.600
1.923 - 69 - Ano 1905 - 200Rs - Circulado dentro do Rio de Janeiro com chegada. Pontos de ferrugem -  3.500 UF....................................................................................1.600
1.924 - 69 - 200Rs - Nova sem uso, qualidade européia e apenas com os cantos externos no lado direito, destacados (soltos) - 3.500 UF !...........................................1.800
1.925 - 69J  - 200Rs - Ano 1903 - Circulada de São Paulo para Santos com chegada e com a falta de parenteses antes de Neste - 6.000 UF ! - É uma das + caras peças 
deste setor........................................................................................................................................................................................................................................2.250
1.926 - (70) - 200Rs - Ano 190 ? - Aparentemente circulado dentro de S.Paulo, sem texto interno. Variedade: Distancia maior entre T e A de Carta. Bom estado.....200
1.927 - 70J - 200Rs - Ano 1906 - Circulado de São Paulo para Curitiba, com chegada. Sem parenteses antes de Neste. Sem cotação no catalogo para circulado. Sem uso 
ele cota 600 UF...............................................................................................................................................................................................................................................................350
1.928 - 70J - 200Rs - Novo sem uso e sem parênteses antes de “NESTE”. Pontos de ferrugem. 600 UF...........................................................................................................315
1.929 - 70J - Ano 1907 - 200Rs - Circulado de São Paulo para Rio Claro, com chegada. Sem parênteses antes de “NESTE”. Sem cotação no catalogo para circulado. Sem 
uso ele marca 600 UF....................................................................................................................................................................................................................................................400

1925 1928

← 19291926 →

1927
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1930 - Distancia maior entre T e A 1931 - Falta da pauta interna 1932 - CB72

1935 - CB98

1942

1948

1954

19341933 - Sem pauta interna

1940 1941

19461945 - Cor azul deslocada

1951

1953 1955

1952
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INTEIROS POSTAIS - CARTA BILHETE (CB) - Incluso variedades catalogadas e não. (Continuação)
1.930 - (71) - 200Rs - Novo sem uso e Variedade: Distancia maior entre T e A de Carta..................................................................................................................................200
1.931 - (71L) - 200Rs, nova sem uso e variedade não catalogada: Falta da pauta interna. Na CB 75L a falta da pauta é cotada em 36 x + !!!. Se formos usar esta pro-
porcionabilidade nesta peça, temos cerca de 1.250 UF de catálogo.......................................................................................................................................................................540
1.932 - 72 - 200Rs - Nova sem uso e com alguns pontos de ferrugem – 3.500 UF..............................................................................................................................................1.600
1.933 - (80L) - 200Rs - Ano 1907 - Circulado de Atibaia para S.Paulo, com chegada. Variedade não catalogada: Sem pauta interna. No nº 81L é cotada em 720 UF, 
quando a peça normal marca 30 UF. Se formos usar esta proporção nesta peça, ela marcaria cerca de 2.000 UF(cerca de R$ 8.000)........................................................1.250
1.934 - 83 - 100Rs - Nova sem uso e ainda bem conservada - 320 UF...................................................................................................................................................................180
1.935 - 98 - 200Rs com pauta interna. Novo sem uso e em ótimas condições - 1.400 UF..................................................................................................................................600
1.936 - 101 - 200Rs - Nova sem uso e em qualidade européia, sem a habitual dobra central - LUXO - 300 UF ++........................................................................................180
1.937 - 102 - 400/300 - Sem uso e sem dobra central. Ótima conservação - 300 UF...........................................................................................................................................150
1.938 - Lote com 48 peças, sendo 12 circulados (só República) e 36 sem uso, onde vários estão muito bem conservados. Alto valor de catalogo...................................150

INTEIROS POSTAIS - BILHETES POSTAIS (BP) - Incluso variedades catalogadas e não.
1.939 - 3 - 20Rs Regravado. Novo sem uso e muito bem conservado - 90 UF ++................................................................................................................................................100
1.940 - 4 - 50Rs - Ano 1886 - Circulado do Maranhão (carimbo tipo francês) para a Alemanha. Acreditamos que o porte correto seria 80 Réis...................................100
1.941 - 8 - 80Rs - Ano 1883 - Circulado de Santa Catarina (carimbo tipo francês) para a Alemanha, com carimbo de transito no Rio de Janeiro + chegada. Pontos 
de ferrugem e vinco no canto superior direito.........................................................................................................................................................................................................100
1.942 - 8P - 80Rs - Ano 1893 - Circulado de Porto do Cachoeiro (ES - carimbo azul) para a Alemanha, com transito em Vitoria + Rio de Janeiro + chegada. Datador 
do dia no carimbo de saida, errado: 91, em vez de 19. Discreta marca de dobra - 350 UF ++..........................................................................................................................150
1.943 - 13P - Ano 1886 - 50Rs - Circulado de Campinas para São Paulo, com chegada. Pontos de ferrugem - 600 UF...................................................................................270
1.944 - 13P - Ano 1880 ? - 50Rs - Circulado aparentemente dentro da cidade de S.Paulo. O carimbo não está nítido, mas a data no texto diz "1880". No catalogo RHM 
a data de emissão seria 1884 - Quem está correto ? Pontos de ferrugem - 600 UF.................................................................................................................................................315
1.945 - 22 - 40Rs - Novo sem uso e marcante variedade: Cor azul bem deslocada verticalmente para baixo.................................................................................................300
1.946 - 28C - 80Rs - Novo sem uso e muito bem conservado - 220 UF.................................................................................................................................................................180
1.947 - 30C - 80Rs, 2 exemplares sem uso (um em qualidade européia e o outro com pontos de ferrugem)  - 440 UF.................................................................................240
1.948 - 34 - Ano 1896 - 80Rs - Circulado de Campinas para a Alemanha, com transito + chegada. Imperfeita no canto superior direito (vide foto)  1.800 UF..................450
1.949 - 34 - 40Rs, novo sem uso e bem conservado - 600 UF..................................................................................................................................................................................290
1.950 - (36) - 40Rs - 2 Peças sem uso, ambas com senão no canto superior esquerdo (vide foto) e com variedades não catalogadas : Distancia maior entre “re” e “ço” de 
endereço e na outra a mesma variedade + falta do parênteses antes de “neste”. Ambas com oxidação da cor laranja na frase “Bilhete Postal”........................................270
1.951 - 37L - 40Rs - Sem linhas no verso. Novo sem uso e com alguns pontos de ferrugem - 500 UF.............................................................................................................400
1.952 - 38m7 - 40Rs - 2 Peças, uma circulada e outra sem uso e a sem uso sequer tem cotação. A circulada cota 1.500 UF........................................................................540
1.953 - 38m7 - 40Rs - Ano 1895 - Circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro. Pontos de  ferrugem - 1.500 UF.......................................................................................270
1.954 - 40 - 80Rs - Duplo. Novo sem uso e variedade: corte deslocado para a direita........................................................................................................................................100
1.955 - 40P - 80Rs - Ano 1895 - Circulado do Rio Grande do Sul para a Alemanha, com carimbo de transito no Rio de Janeiro + chegada - 400 UF...........................160
1.956 - (43eFS) - 40Rs - Novo sem uso, muito bem conservada e variedade não catalogada: FILIGRANA DE SUTURA atravessando a peça verticalmente antes da 
palavra Neste. Temos conhecimento de umas 12 peças com esta inusitada variedade....................................................................................................................................1.200
1.957 - 44eR - 40Rs - Ano 1898 - Vindo de SINGAPURA para Pernambuco, ou seja, neste caso a parte da pergunta foi usada como resposta. Peça com o carimbo de 
registro de SINGAPURA + carimbo octogonal do Paquebot + de transito na França. Uma pena o selo que complementaria o porte de lá para cá, ter caído. O preço 
pedido é bem compatível com esta condição, pois uma peça completa custaria no minimo 6x + que estamos pedindo..............................................................................150
1.958 - 45em4E - 40Rs Duplo - Novo sem uso e em qualidade européia - 400 UF..............................................................................................................................................320
1.959 - 45em4E - 40Rs Duplo - Ano 1898 - Circulado de Pernambuco para o Rio de Janeiro, com chegada e selos Madrugada 10Rs para completar o porte. Na parte da 
resposta, temos o mesmo selo de 10Rs, anulado à pena, para que a parte fosse usada corretamente para a devolução. Vide imagem. Vinco horizontal ao longo de toda 
a parte da pergunta.......................................................................................................................................................................................................................................................150
1.960 - 45m5m5 - 40Rs Duplo - Novo sem uso e em qualidade européia - LUXO - 200 UF ++.........................................................................................................................125
1.961 - 46ee - 40Rs Duplo - Nova sem uso e em ótima qualidade - 840 UF..........................................................................................................................................................490

1957 - Retorno de Singapura

1958 1959
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INTEIROS POSTAIS - BILHETES POSTAIS (BP) - Incluso variedades catalogadas e não (Continuação)
1.962 - 46Le - 40Rs Duplo - Novo sem uso e bem conservado - 840 UF...............................................................................................................................................................700
1.963 - 46LL - 40Rs Duplo - Nova sem uso e em luxuosa qualidade - 400 UF.....................................................................................................................................................230
1.964 - (47FS) - 40Rs - Nova sem uso e com FILIGRANA DE SUTURA horizontal atravessando a peça na altura da 2ª linha. Luxuosa qualidade. Desta vez temos 3 
peças com FILIGRANA DE SUTURA: Este + lotes  nº 1.956 e 1.973. Talvez existam ao todo umas 12 peças com este tipo de � ligrana..............................................1.250
1.965 - 48m5  - 80Rs - Novo sem uso. Con� guração das linhas: as 3 primeiras largas e a última estreita – 380 UF........................................................................................225
1.966 - 50m5 - 80Rs - Novo sem uso e em qualidade européia - 480 UF..............................................................................................................................................................390
1.967 - 50m5  - Ano 1895 - 80Rs - Circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com chegada. Con� guração das linhas : As 3 primeiras linhas espaçadas e a ultima es-
treita. 480 UF  para sem uso. Não tem cotação para circulado no catalogo...........................................................................................................................................................340
1.968 - 50m5 - 80Rs - Ano 1901 - Circulado dentro do Rio de Janeiro, com chegada. No verso, propaganda da Revista Philatélica do Brazil - Alph Bruck. Sem cotação 
para usado. No sem uso ele marca 480 UF.................................................................................................................................................................................................................300
1.969 - 51m3 - 80Rs - Novo sem uso e em qualidade européia - 130 UF..............................................................................................................................................................100
1.970 - 52 - Ano 1897 - 80Rs Duplo, circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com chegada. Carimbo frontal octogonal do Paquebot: Buenos Ayres a Bordeaux - 
Linha J nº 2 - Parte da resposta não utilizada. Muito bom estado..........................................................................................................................................................................140
1.971 - 53 (circulada) + 55E (sem uso) Ambos com facial de 50Rs e com as seguintes variedades: Decalque quase total da cor azul e linhas interrompidas no verso. Bem 
conservados...................................................................................................................................................................................................................................................................150
1.972 - 53C - 50Rs - Novo sem uso, qualidade quase européia e variedade: Enderecço - 160 UF.....................................................................................................................120
1.973 - (53FS) - 40Rs - Nova sem uso e com FILIGRANA DE SUTURA horizontal atravessando a peça na altura da 1ª linha. Luxuosa qualidade. Vide também os lotes 
1.956 e 1.964 que tem esta mesma FILIGRANA...................................................................................................................................................................................................1.250
1.974 - 53L - 50Rs - Novo sem uso e em ótimas condições. Sem pauta no verso - 320 UF................................................................................................................................200
1.975 - (54) - 50Rs - Novo sem uso, qualidade européia e variedade: Ç de endereço deslocado para baixo....................................................................................................180
1.976 - (56B) e (56C) - 100Rs - 2 peças sem uso e sem acento em um dos e de reserve a outra sem acento dos dois e de reserve (cartolina parda)................................150
1.977 - 65 - 40Rs Duplo - 190 ? - Parte da pergunta circulada de S.Paulo para Itu e na parte da resposta, a mesma já estava timbrada para ser devolvida à empresa 
que enviou a pergunta (F. Matarazzo) - 2.000 UF ?..................................................................................................................................................................................................500
1.978 - 65R - 40Rs (Parte da resposta) Ano 1905 - Circulada de S.J. Del Rey para Lorena, com carimbo de transito em Barra do Pirai e chegada (incompleto)...........270
1.979 - 67L - Ano 1907 - 50Rs - Sem pauta no verso. Circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro - 400 UF.................................................................................................270
1.980  - 67L - Ano 1907 - 50Rs - Sem pauta no verso. Circulado de São Paulo para São Caetano, com selo Madrugada 50Rs verde como franquia adicional. Selo com 
defeito no canto, originário da época - 400 UF.........................................................................................................................................................................................................200
1.981  - (68L) - 50Rs - Sem pauta no verso. Novo sem uso e com propaganda impressa de revista ilustrada de Itu. Ainda não catalogado...............................................150
1.982 - 84/103 - Feira de Amostras - Conjunto completo com 19 diferentes. Todos sem uso e grande maioria em ótimo estado - 1.000 UF............................................700
1.983 - 85x2, 96, 100x3, 101x3 e 102 - 10 peças no total, sem uso e alusivas à Feira de Amostras - Bem/Muito bem conservadas - 500 UF.............................................250
1.984 - 85 - Canal do Mangue - Ano 1937 - Circulado da Bahia para o Rio de Janeiro com possível chegada...............................................................................................100
1.985 - 85 - Canal do Mangue - Ano 1934 - Circulado de São Paulo para Poços de Caldas, com chegada.....................................................................................................100
1.986 - 90, 98x3, 102, 114 e 140 - Todas circuladas para Porto Alegre, mas todas com furo de arquivo e parte com algumas manchas. 5 são da Série da Feira de 
Amostras e 2 da Série das Vistas do País. Pede-se veri� car......................................................................................................................................................................................100
1.987 - 98 (Circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com transito na França e selo adicionais - endereçamento no verso) e 102 (Circulado do Rio de Janeiro para 
o Rio Grande do Sul, com marca de � xação traseira) Ambos da série da Feira de Amostras. Bem conservados...........................................................................................150

1.988 - 104/142 - Vistas do País - Conjunto com 33 diferentes, todos sem uso e faltando apenas 6 para estar a série completa: BP 104, 109, 121, 125, 132 e 136. 
Bom/Muito bom estado de um modo geral - 4.620 UF - Pouco comum aparecerem conjuntos assim tão completos................................................................2.500

1985

1986 - Todas com furo de arquivo 1987
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INTEIROS POSTAIS - BILHETES POSTAIS (BP) - Incluso variedades catalogadas e não (Continuação) 
1.989 - 118 - Ano 1934 - Tipos do Nordeste (Vaqueiros) Circulado de São Paulo (carimbo ilegível) para Rio Claro (SP) Com chegada. Peça com algumas "comidas" no 
lado direito/inferior Pede-se veri� car.........................................................................................................................................................................................................................100
1.990 - 119 - Ano 1934 - Praias do Nordeste - Circulado de Catanduva (postado em Itápolis ?) com carimbo de Itápolis frontal - seria o de chegada ?.......................300
1.991 - 124 - Ano 1934 - Estrada de Ferro Paranagua à Curitiba - Circulado do Rio de janeiro para Olinda (PE) com chegada. Peça com defeito  em 1 ponto da margem 
superior, fora do desenho............................................................................................................................................................................................................................................220
1.992 - 126 - Ano 1939 - Salto Iguassú, Garganta do Diabo - Circulado de Nova Friburgo para o Rio de Janeiro com chegada e selos vovó adicional..........................250
1.993 - 127 - Ano 1934 - Ponta Grossa, Vila Velha. Circulado do RJ para � eresópolis com chegada. Vinco em um dos cantos superiores. Normal estado.................300
1.994 - 132 - Ano 1934 - Fernando de Noronha (PE) circulado de Porto Alegre para a Alemanha, com vôo combinado das empresas aéreas Varig e Zeppelin, com ca-
rimbo do Vôo (Sieger 255B) 3 selos diversos, incluso o V48 que usado já é cotado em 200UF (acima de R$ 700).........................................................................................380
1.995 - 149/152 - Todos sem uso e em qualidade européia - 200 UF.....................................................................................................................................................................140
1.996 - 160 - Brasiliana 79 - Borboletas - Só com carimbo comemorativo e variedade: Deslocamento horizontal das cores.......................................................................100
1.997 - 211 - Bolshoi - Ano 1999 - Circulado de Joinville para Juiz de Fora e enviado 5 dias após sua emissão...............................................................................................100
1.998 - Lote com 94 peças circuladas, todas da República e maioria entre anos 1900 e 1920. Apenas uma ou outra dirigida ao exterior..................................................250
1.999 - Lote com 66 peças sem uso e com boa variedade de tipos. Maioria da República, com várias duplas. Só até anos 30. Alguns com carimbo, mas não circulado. 
Qualidade de média a boa de um modo geral..........................................................................................................................................................................................................200
2.000 - PARTE MODERNA - Estoque contendo 458 peças sem uso (uma ín� ma quantia tem carimbo comemorativo) entre nº 169 (ano 1997) e nº 248 (ano 2002) 
assim dividido : 169 (62 peças) 170 (40) 171 (20) 172 (37) 173 (25) 174 (24) 175 (35) 176 (2) 177 (20) 178 (4) 179 (24) 180 (5) 181 (1) 183 (3) 184 (18) 185 (19) 186 (20) 
187 (3) 188 (4) 189 (14) 190 (2) 191 (2) 192 (2) 193 (3) 194 (2) 195 (2) 201 (1) 202 (2) 206 (31) 210/212 (1 de cada) 216 (1) entre nº 219 e 241 (17) 243(1) 245/247 (3 
de cada) e 248 (1 peça) Qualidade impecável. Aqui pedimos menos de  5% !! de catálogo, que dá enorme vantagem no caso de uma revenda - R$ 18.750 pelo catálo-
go de 2013......................................................................................................................................................................................................................................................................990

INTEIROS POSTAIS - BILHETES POSTAIS (BPR) - MMDC
2.001 - 2 - Sem uso e só com o carimbo circular (em azul) do MMDC. Ótima conservação............................................................................................................................120
2.002 - 2 - Ano 1932 - Circulada da Taubaté para Rio Claro. Carimbo circular alusivo + visto manuscrito - 190 UF...................................................................................160
2.003 - 4A - Ano 1932 - Circulado de S.Paulo ? para Piracicaba com chegada + carimbo oval da Censura - 480UF + 50% = 720 UF. Normal conservação.................450
2.004 - Duas peças sem uso: # 2 , com furos de � xação basicamente em todas as pontas e # 4, parcialmente escrita na frente + pontos de ferrugem. Pede-se veri� car 
quanto à qualidade........................................................................................................................................................................................................................................................120

INTEIROS POSTAIS - CINTAS (CT)
2.005 - 3 - Ano 1898 - 60 Rs - Circulado de Morro Alto para o Rio de Janeiro, chegando no mesmo dia. Registrada (que é pouco usual) com originalmente uma quadra 
do selo 200Rs Madrugada bicolor para completar o porte - Parte um pouco descoloridos - Correto o porte de 860 Rs ?...........................................................................180
2.006 - 4/6 - Lote com 70 !! séries completas sem uso. A grande maioria em muito boa qualidade - R$ 2.800 pelo catalogo de 2013. Lote 3978 da nossa 65º VSO de 12/
Maio/2018 com preço original de R$ 350 e agora sendo oferecido com desconto, onde cada série com 3 peças sai por apenas R$ 4,50 ou seja 1,50 por peça..............300
2.007 - 24DDA - 20Rs - Dupla impressão do selo � xo, sendo a 2ª albina e deslocada para baixo. Novo sem uso - 320 UF...........................................................................225
2.008 - IMPÉRIO - Caixa contendo 191 peças  para estudo (maioria sem circular) entre CT 1 e CT 6. Algumas com carimbo de favor e outras com certeza foram 
circuladas, basicamente todas internamente. A qualidade é muito boa de um modo geral, onde a maioria das peças tem qualidade européia. Ideal para o revendedor 
que pode compor séries completas, lotes menores etc. Acreditamos que tenha facilmente acima de 2.000 UF (cerca de R$ 8.000) de catalogo. Aqui pedimos a média de 
R$ 3,50 por peça que é muito barato, até em função da sua qualidade..................................................................................................................................................................720
2.009 - CABEÇA DA LIBERDADE - Conjunto contendo 51 peças para estudo, englobando os 2 faciais: 20 e 40 Réis, entre CT 24 e CT 25. Circuladas e não. Algumas 
em qualidade européia. No minimo 550 UF (acima de R$ 2.000) Lote 4001 da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 240 e agora sendo oferecido 
com desconto................................................................................................................................................................................................................................................................200
2.010 - CABEÇA DA LIBERDADE - Caixa contendo 253 !! peças para estudo,  englobando os 3 faciais: 20, 40 e 60Réis, entre CT 7 e CT 18. Vímos muitas diferenças 
de cores no selo � xo, nos papéis etc. Maioria não circulados, mas diversos circulados pelo meio e alguns com carimbo de favor. Uma boa parte está na qualidade eu-
ropéia. Algumas peças podem marcar até 240 UF (cerca de R$1.000) de catalogo. Nada classi� cado e separado. Se formos fazer uma média de 15 UF (cerca de R$ 60) 
por peça, temos quase 3.800 UF (cerca de R$ 14.000) Certamente o valor é maior, pois temos dezenas de peças novas do facial de 20Réis onde a + barata marca 20UF. 
Inicial bem vantajoso inclusive para o revendedor, visto que sai a R$ 3,50 por peça............................................................................................................................................900
2.011 - CABEÇA DA LIBERDADE - Caixa contendo 110 peças para estudo, englobando os 3 faciais: 20, 40 e 60Réis, entre CT 19 e CT 23. Circuladas e não. Boa parte 
em qualidade européia. Não separado pelos tipos, mas seguramente temos algumas do CT 21 (50 UF - R$ 200) para circulado. O total deve passar fácil dos 1.300 
UF (cerca de R$ 5.000) de catálogo............................................................................................................................................................................................................................360
2.012 - Começo de coleção, contendo 20 peças entre circuladas e não, desde o Império. Maioria diferentes. Todas descritas em folhas de exposição com texto em Tche-
co, pois vieram de lá. Parte também com selos complementares - Lote 3997 da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 180 e agora sendo oferecido 
com desconto.................................................................................................................................................................................................................................................................130
2.013 - Lote com 43 Cintas, sendo 40 sem uso (Império/República) e 3 circuladas (todas da República) Muito boa qualidade de um modo geral................................160

INTEIROS POSTAIS - REMESSA DE VALOR (EV)
2.014 - 13 - 2$000 Aéreo - Nova sem uso e em excepcional qualidade. Rara neste estado - 360 UF.................................................................................................................200
2.015 - 23 - 1,00 Alexis Rio - Novo sem uso e em ótimas condições - 200 UF ++...............................................................................................................................................160
2.016 - 24 - Ano 194 ? - 1,00 + 4 selos Netinha, circulado do Paraná para o Rio de Janeiro. Re� lo no lado esquerdo, quando da abertura - 200 UF..............................120

Não se esqueça: E� a VSO será realizada no Clube XV (Av. Washington Luiz, 565 -
 4ª andar - Boqueirão - Santos (SP) e será comemorativa aos 80 anos do Clube 

Filatélico e Numismático de Santos  e aos 100 anos da Sociedade Philatélica 
Pauli� a (SPP) e ocorrerá durante  a 24 ª  SANPEX
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INTEIROS POSTAIS - AEROGRAMAS: NATAL e OUTROS
2.017 - NATAL - Ano 1960 - Zioni # (52) - José e Maria diante da Manjedoura - O� cial - Não catalogada no estudo de Angelo Zioni - Enviado de Brasilia para Franca 
(SP) Muito bem conservado.......................................................................................................................................................................................................................................120
2.018 - NATAL - Ano 1962 - Zioni # 68 - José e Maria no Presépio - 2 peças com diferenças enormes nas cores, bem presente na cor verde. Uma sem uso e a outra 
subscrita, mas sem carimbo do correio. Vide imagem na web..............................................................................................................................................................................100
2.019 - NATAL - Ano 1961 - Zioni # 68a (O� cial) - José e Maria no Presépio - 2 peças circuladas, mas ambas com restrição na qualidade: Uma com falta da aba do 
fechamento e a outra com 2 cortes na lateral esquerda. Pouco comum aparecerem estas mensagens de forma O� cial................................................................................130
2.020 - NATAL - Ano 1961 - Zioni # 70 - Estrela de Bélem e Igreja - Sem uso e variedade: Falta da cor verde (fundo) na ilustração...........................................................120
2.021 - NATAL - Ano 1961 - Cavaleiro das Festas - Zioni # 70, 71 + selo � xo de 10,00 na cor azul, que não é catalogado. Todos em ótimo estado, sem a habitual dobra 
central. Luxo..................................................................................................................................................................................................................................................................180
2.022 - NATAL - Ano 1962 - Campanário e Estrela de Belem - Zioni # 87 - 2 peças, estando uma na posição normal e a outra com o selo � xo invertido com relação à 
� gura da parte interna. Ambos em ótimo estado, sem a habitual dobra central. Luxo.......................................................................................................................................100
2.023 - NATAL - Uso Telegrá� co - As 4 únicas formulas utilizadas: Zioni # 57, 59, 67 e 69. Todas sem o selo � xo e todas em ótimo estado, sem a habitual dobra central. 
Luxo. Vide explicação no catalogo. Raramente ofertadas no mercado..................................................................................................................................................................200
2.024 - NATAL - Lote com 10 mensagens circuladas. Zioni # 54, 58, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73 e 83. Normal conservção para peças circuladas deste seguimento.........150
2.025 - NATAL - Lote com 7 mensagens sem uso. Zioni # 58, 63, 65, 68, 69, 71 e 87. Salvo por uma, todas as demais sem dobra central e em luxuosa qualidade........100
2.026 - NATAL - 60 peças entre anos 50 e anos 2000, sendo 35 circulados e 25 sem uso....................................................................................................................................240
2.027 - JUSTIFICATIVA ELEITORAL - 8, sendo 3 circuladas em 1982. Acompanha Telegrama (enviado em 1939) da Cia Telephonica Rio Grandense, com o respec-
tivo envelope. Total 9 peças.........................................................................................................................................................................................................................................150
2.028 - EM GERAL - 89 diferentes sem uso, predominando os de Natal, mas Dia dos Pais, Dia das Mães, Disney, Regionais e Internacional no meio. Desde anos 70 
à ano 2011 .....................................................................................................................................................................................................................................................................260

INTEIROS POSTAIS - CARTAS PNEUMÁTICAS (CP)
2.029 - 10 - 500/300 - Nova sem uso e em qualidade européia - LUXO - 800 UF +............................................................................................................................................720
2.030 - 11 - 500/300 - Nova sem uso e discreto vinco vertical - 600 UF................................................................................................................................................................400
2.031 - 12 - 500/300 - Nova sem uso e em qualidade européia - 600 UF................................................................................................................................................................600
2.032 - 12 - 500/300 - Nova sem uso e em qualidade européia - LUXO - 600 UF +............................................................................................................................................540
2.033 - 12 - 500/300 - Nova sem uso e em ótimo estado - 600 UF +.....................................................................................................................................................................540
2.034 - 17 - 600/300 - Nova sem uso. Pequena mancha de cola da própria peça e alguma ferrugem na junção das partes e perto do selo � xo -1.600 UF..................1.400
2.035  - 18 - 1.000/300 - Nova sem uso e muito bem conservada - 3.500 UF..................................................................................................................................2.000

INTEIROS POSTAIS - ROWLAND HILL
2.036 - CBH 04 - Hotel Glória - Nova sem uso e muito bem conservada - 1.200 UF.......................................................................................................................................1.000
2.037 - ENH 01 - Envelope FILIGRANADO e sem uso. Corte na parte inferior - 1.800 UF ++....................................................................................................................1.500

INTEIROS POSTAIS - GUERRA DO PARAGUAI
2.038 - 6 - Nova sem uso e salvo por um pequeno vinco vertical, e� aria na qualidade européia, sem nenhuma ferrugem - 5.000 UF.......................................2.500
2.039 - 7 - Nova sem uso, com carimbo Franca e muito bem conservada - 2.500 UF..............................................................................................................................1.900

2034
2038 2039

2035

2036 → 2037

2033

→
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INTEIROS POSTAIS - ACUMULAÇÕES
2.040 - Lote com 3 peças circuladas: EV3(ano 1919) + selo próceres 600Rs, de Jacarezinho (PR) para São Paulo + BP14, ano 1891, de Monte Alverne (RS - em azul) 
para a Alemanha, com chegada e BP 50Rs azul, ano 1898, de Jaguary (MG) para o Japão ! com chegada. Infelizmente não 2 últimas peças faltam os selos que comple-
tariam o porte. Vendidos como vistos........................................................................................................................................................................................................................120
2.041 - Conjunto com 46 peças diversas, quase todas diferentes ou nos 2 estados (circulado/novo sem uso) e abrangendo só 2 setores: Bilhete Postal (29 peças) e Carta 
Bilhete (17 peças) Itens melhores no meio, como BP30C (220 UF) e CB42H (50 UF) Qualidade boa de um modo geral. Todas identi� cadas. Temos quase 1.400 UF = 
acima de R$ 5.000 de catalogo. Aqui pedimos apenas 10% deste valor, ou seja, cada peça sai por pouco + de R$ 9......................................................................................400
2.042 - Impecável coleção em padrão europeu de qualidade (veio de lá) montado em folhas e contendo 44 peças e só englobando as peças relativas aos anos 1900 à 
1910 e dos 4 setores. Envelopes: EN60 circulado, 64 novo, 64/67 série nova e circulada + Bilhetes Postais: BP 62 novo, 64B circulado, 65 novo, 66 novo e 2 x circulado, 
67 novo e circulado, 70 novo e circulado, 71 novo e circulado (usado como pergunta) 74 novo, 74P circulado, 76 novo e circulado, 77 novo, 78 x2 novos e 1 circulado, 
79P circulado + Cartas Bilhete: CB74 circulado, 75 novo, 78 circulado, 79 novo, 80 novo e circulado, 82 novo e circulado, 83 novo, 85 novo e circulado. Incluso ainda 
4 cintas à classi� car. O material sem uso, está "branquinho", até em função da sua origem - 3.545 UF........................................................................................................1.200

2044 - 209 peças no total
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2.043 - Porta envelopes contendo 111 peças, maioria diferentes ou nos dois estados (circulado e sem uso) e abrangendo 4 seguimentos: Envelopes (13 peças) Bilhete 
Postal (38 peças) Carta Bilhete (48 peças) e Cintas (12 peças) predominando o material sem circulação. Nada de muito especial no meio, mas vários itens melhores 
como CB 99 x 4 (3 circuladas - 480 UF) CB 102 nova e circulada (1.020 UF) e outras de valor mediano de catálogo. Uma ou outra com algum tipo de senão, mas outras 
em qualidade acima da média. Mesmo assim seria um ideal começo de coleção. Aqui saindo a menos de R$ 10 por peça. Mediante solicitação enviaremos a relação 
das peças constantes neste lote.................................................................................................................................................................................................................................1.100
2.044 - Conjunto com 209 itens, grande maioria sem uso (muitos em qualidade européia - sem nenhuma ferrugem) e englobando todos os setores: Bilhete Post-
al, Carta Bilhete, Envelope, Cinta e Remessa de Valor. Diversos itens melhores, destacando-se EN: 2, 65/66, 67 x 3, 77 circulado, 78 circulado + Carta Bilhete 15, 
43E, 96, 99 + Bilhete Postal 37 x 2, 45em4 e 67 - Só estes 16 itens somam 3.240 UF (cerca de R$ 11.000) fora todo o resto. Aqui pedimos a média de R$ 10 por 
peça que é muito barato..................................................................................................................................................................................................................2.000

ESTAMPILHAS - SELOS
Atenção : Os selos � scais do período do Império estão listados entre os lotes 0746 e 0758. Os próximos 286 lotes (# 2045 a 2331) referem-se 
ao estoque pertencente a loja � latélica J. Costa (RJ) e que � cou por décadas na mão de particular e agora estão sendo oferecidos em 1ª mão. 
Ao longo dos 26 anos que atuamos no ramo de Vendas Sob Ofertas, é a 1ª vez que temos um conjunto tão extenso para venda. A numeração 
foi baseada no catalogo/Estudo de Luiz Reginaldo Fleury Curado, datado de 2002 e usamos a abreviação FC para a numeração. Muitos itens 
não constavam do estudo/catalogo daquela época, mas é possível que já sejam conhecidos hoje e que constem de atualizações feitas pelo autor. 
A ordem é pela sigla do estado. Exemplo: PA (Pará) ES (Espirito Santo) etc. Em alguns estados temos também os selos municipais (via de 
regra sempre bem escassos) e que colocamos no � nal de cada estado. Também ordenamos pela data da emissão e depois pelo tipo do imposto. 
Chamamos à atenção com relação a qualidade dos selos � scais, que diferentemente dos selos postais, são aceitos com defeitos (senões) uma 

vez que o único intuito deles é o pagamento do imposto devido

AL (Alagoas)
2.045  ◉ Imposto do Sello - Ano 1892 - Cachoeira - FC 1/7 - 1ª Série completa.................................................................................................................................................120
2.046 (*) Imposto do Fumo - Ano 1925 - Cintas - 17 Faciais diferentes entre FC1 e 20. Montados em folha quadriculada de album.......................................................190 
2.047 (*)/◉ Imposto de Consumo - Ano 1925 - Cachoeira - Faciais: 15, 20, 60, 100, 150, 160, 200, 500, 750 e 3.000Rs. Todos com filigrana Casa da Moeda - Não consta 
esta diferença de filigrana no catálogo/estudo..........................................................................................................................................................................................................130 
2.048 (*) Imposto de Consumo - Ano 1925 - Cachoeira -  23 Faciais diferentes entre 20Rs e 2.000Rs + Isenção de Imposto FC1 - Total 24 selos todos sem � ligrana..
Montados em folha quadriculada de album..............................................................................................................................................................................................................260 
2.049  ◉  Imposto sobre Vendas - Ano 1936 - FC 2, 3/11 - Total 10 selos..................................................................................................................................................................120
2.050  ◉  Imposto do Selo - Cachoeira - Formato Menor : 300Rs Violeta, 300Rs Marrom, 1.000 e 2.000Rs - Formato Maior: 300, 1.000 e 10.000..................................120
2.051  ◉  Educação e Saúde - FC  1, 3, 4, 5 ( algarismo grosso e fino) e 6 + Caridade FC 1 (gomado) e assistência social  - Anos 1958 e 1961. Total 9 Selos.................120
2.052  ◉  Imposto do Selo. FC 59, 64, 65, 67, 69, 77 e 78............................................................................................................................................................................................100
2.053 (*)/◉  Vendas e Consignações -  FC 46, 48, 49/50, 52, 53, 54, 55, 56 e 58 - Total 10 itens ..........................................................................................................................110 

AM (Amazonas)
2.054 (*)/◉  Imposto do Selo - Ano 1893 - FC 1/7 + Faciais de 2.000 e 20.000Rs que não constam no catálogo/estudo. Facial de 200Rs (*) Total 9 diferentes faciais ....150 
2.055  ◉  Thesouro do Estado - Ano 1900 - FC 19/25- Série Completa...................................................................................................................................................................120 
2.056 (*)/◉  Imposto do Selo - Ano 1947 - FC 37 e 39/41........................................................................................................................................................................................110 

BA (Bahia)
2.057  (*) Imposto de consumo - Álcool -  Ano 1904 - FC  1/8 + 30Rs com 2 diferentes nuances. Total 9 cintas. Montados em folha quadriculada de album............200
2.058  ◉ Imposto do Sello - Ano 1922 -  FC 28/32 - Série Completa.....................................................................................................................................................................100
2.059 (*)/◉  Vendas e Consignações -  Ano 1937 - FC 2, 4/10..................................................................................................................................................................................100 
2.060 ◉  Vendas e Consignações -  Ano 1948 - FC 53, 55/60 (sem 58a) + Faciais de 500,00 -1.000,00 e 5.000,00 que não constam no catálogo/estudo..........................130 
2.061 ◉  Fórum Ruy Barbosa -  Ano 1953 - 5.000 cinza  Imposto do Sello e 2.000 violeta, Imposto do Sello -  ambas com sobreestampa: Fórum Ruy Barbosa e que não 
constam no catálogo/estudo.......................................................................................................................................................................................................................................100 
2.062 ◉  Vendas e Consignações -  Ano 1956 - FC 61, 62, 63 (na cor bordô - está verde no catálogo) 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, + Faciais de 500,00/1.000,00 e 5.000,00 que 
não constam no catálogo/estudo. Total 13 itens.......................................................................................................................................................................................................140 
2.063  ◉/(*) Imposto do Selo - Ano 1957 -  FC 76/83 + Facial de 5,00 em Algarismo Fino e Faciais de 100,00/ 200,00 e 500,00 que não constam no catálogo/estudo. 
Maioria (*) Total 12 itens.............................................................................................................................................................................................................................................160 
2.064 ◉  Vendas e Consignações -  Ano 1957 - FC 77, 78 (percê e picotado) 79/87, 89/91 - Total 15 itens ........................................................................................................160 

CE (Ceará)
2.065  ◉  Expediente -  Ano 1893 - FC 1/5 + 1a,,2a e 3a   - Série completa. # 5 (*)...................................................................................................................................................120 
2.066  ◉/(*) Expediente -  Ano 1893 - FC 6/9 série completa. # 9 (*)....................................................................................................................................................................120 
2.067  ◉/(*)  Expediente -  Ano 1911 - Faciais: 300Rs, 600Rs, 1.000 e 2.000.............................................................................................................................................................100 
2.068  ◉  Expediente Brasão -  Ano 1921 - 300Rs, 600Rs e 2.000Rs no picote 12,5 e  300Rs, 600Rs x e 1$000 no picote 14,5 e 600Rs filigranado. O picote fino e o filigrana-
do não constam desta maneira no catálogo/estudo. Total 7 Selos ........................................................................................................................................................................150 
2.069  ◉(*) Imposto de Consumo (Bebidas) -  Ano 1924 - Faciais: 40Rs, 150Rs (2 cores diferentes) 300Rs e 500Rs........................................................................................180 
2.070  (*)  Imposto de Consumo (Bebidas) -  Ano 1924 - FC 3/5, 7, 8, 10 (◉) 12, 14 e 19 + 3 Faciais/cores que não constam no catálogo/estudo: 30Rs amarelo e 30Rs e 
50Rs azul. Total 12 Itens..............................................................................................................................................................................................................................................170 
2.071  */◉ Expediente -  Ano 1929 - 200 e 600Rs sem Filigrana e 300 e 600Rs Filigranados e que não constam no catálogo/estudo..............................................................120 
2.072  ◉  Exportação -  Ano 1934 - FC 4/7 - O Facial de 2.000 é na cor azul, no catálogo consta como violeta. São os 4 últimos valores da Série.....................................100 
2.073  ◉  Vendas Mercantis -  Ano 1935 -  FC 12/20 + Faciais de 6.000 e 500.000 que não constam no catálogo/estudo. Total 11 faciais diferentes.................................140 
2.074  ◉  Vendas Mercantis -  Ano 1943 -  FC 34/50 + Faciais de 7,00 e 2.000,00 que não constam no catálogo/estudo. Total 19 faciais diferentes.................................160 
2.075  (*)/ ◉  Vendas Mercantis - FC 1, 7, 8 + Sobrecarga 1.000/100 que não consta no catálogo/estudo........................................................................................................100 
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ESTAMPILHAS - SELOS (Continuação) CE (Ceará) 
2.076  (*) MUNICIPAL - Fortaleza - Ano 1935 -  Camara Minicipal - 100Rs Azul Marinho e 100Rs Bordô (esta não consta no catálogo/estudo). Diversos vincos ...110 
2.077  ◉ MUNICIPAL - Quixeramobin - Ano 1961 -  Prefeitura Municipal - Imposto do Selo. Série Completa com 5 valores.....................................................................100

ES (E� irito Santo)
2.078  ◉  Imposto do Sello -  Ano 1894 - FC 1/3 , 6/9 e 11.........................................................................................................................................................................................120 
2.079  ◉/*/(*) Thesouro do Estado -  Ano 1937 - FC 1/12 + Faciais de  100.000 e 200.000Rs que não constam no catálogo/estudo. Total 14 selos........................................130 
2.080  ◉  Vendas e Consignações  -  Ano 1943 - FC 26/39........................................................................................................................................................................................110 
2.081  */◉  Imposto do Selo -  Ano 1946 - FC  43 (cor marrom) 44, 45, 46 e 51/52 (fechos)......................................................................................................................................100 
2.082  ◉  Thesouro do Estado -  Ano 1954 - FC 67 (1.000) com marcante variedade: Facial bem deslocado para cima, ficando o box em branco..............................100 
2.083  ◉  Thesouro do Estado -  Ano 1954 - 25 valores diferentes da série entre FC42 e FC68  dos 2 tipos de algarismos. Incluso 2,00 na cor amarela que não consta no 
catálogo/estudo.............................................................................................................................................................................................................................................................180 
2.084  *  Taxa de Assistência Judiciária - Ano 1956 - FC 1/5 - Série completa.........................................................................................................................................................125
2.085  */(*) Custas Judiciárias  -  Ano 1956 - FC 10, 11 (2 diferentes tamanhos  do facial 2,00) 12 e 14. Temática Judaica (Tábuas da Lei)...................................................100
2.086  * Imposto do Selo -  Ano 1955 - FC  53/59......................................................................................................................................................................................................100 
2.087  (*)/◉  Thesouro do Estado -  FC 12, 13, 400Rs na cor Oliva e Rosa (no catálogo diz vermelho e azul) 16, 17, 19, 21, e 22...............................................................150 
2.088  * MUNICIPAL - Vitória - Ano 1950 -  Brasão Municipal - 6 diferentes  Faciais (2,00 a 50,00). Faltando somente o 1,00 para estar completo................................120
2.089  * MUNICIPAL - Vitória - Adesivo  - 10,00/0,10 e 50,00/5,00 + 100,00/2,00 (este não consta no catálogo/estudo)...........................................................................110

GO (Goiás)
2.090  (*)/◉  Imposto do Selo -  Ano 1893 - FC 1, 2, 4, 5 e 8 - Os 2 primeiros estão (*).......................................................................................................................................100 
2.091  *  Imposto do Selo -  Ano 1943 - FC 34/42.....................................................................................................................................................................................................120 
2.092  * MUNICIPAL - Goiania - Ano 1956 - Prefeitura Municipal - Série completa com 6 valores................................................................................................................100 
2.093  * MUNICIPAL - Brasilia - Ano 1960 - Taxa de Expediente - FC 1/6 - Única série emitida e completa................................................................................................250 

MA (Maranhão)
2.094  (*)/◉  Imposto do Selo - Ano 1893 e 1898 - FC 1, 2, 5, e 9/13 - 8 itens no total ........................................................................................................................................100 
2.095   ◉  Imposto do Selo - Ano 1930 - Faciais: 200Rs, 400Rs e 1.000Rs com filigrana CASA DA MOEDA e 400Rs, 1.000Rs e 2.000Rs com filigrana CASA +. Não 
consta esta diferença no catálogo/estudo...................................................................................................................................................................................................................100 
2.096   ◉  Taxa de Expediente - FC 1 e 2 (picote grosso) + Taxa Escolar FC 1 e Taxa Pró Tuberculosos FC 1 (*)...............................................................................................100 
2.097   ◉  Imposto Mercantil - 2.000Rs Turquesa e  20.000Rs Vinho. Ambos não constam no catálogo/estudo..............................................................................................100 
2.098   (*) Consumo e Produção - Ano ?  - 20.000 (Azul - vincos) e 50.000 Lilas. Ambos não constam no catálogo/estudo............................................................................150 
2.099   * Vendas Mercantis - Ano ?  - Faciais 1.000Rs e 2.000Rs do Imposto do Sello com sobreestampa diagonal. Ambos não constam no catálogo/estudo...................150

MG (Minas Gerais)
2.100   ◉  Sello - Ano 1892 - FC 1, 2, 3, 4 e 11 + cores 200Rs (azul e verde) e 500Rs oliva. Total 8 selos..........................................................................................................100
2.101   ◉  Sello - Ano 1892 - FC 12/17, 19, 21 e 22 + facial de 10$000 na cor laranja que não consta no catálogo/estudo. Total 10 selos...................................................120
2.102   ◉  Custas Judiciárias - Anos 1892/1904 - 11 diferentes entre faciais de 50Rs e 5$000Rs. Incluso diferenças de cores e papéis.........................................................110
2.103   ◉/*/(*)  Imposto de Consumo - Ano 1905 - FC 1, 3 ?, 4, 5 (2 cores diferentes e também papéis) 6 e 8 (gomado) Total 7 selos........................................................120
2.104   ◉  Adesivos - Anos 1907 e 1939 - FC 2/6, 8, 10 e 11 - Total 8 selos............................................................................................................................................................100
2.105   ◉  Imprensa Oficial - Ano 1926 - FC 49, 50, 52/55 + facial de 20$000 que não consta no catálogo/estudo. Total 7 selos..................................................................110
2.106   ◉/(*)  Vendas e Consignações - Ano 1936 - FC 1/15 - Só faltando o fecho para estar completa...........................................................................................................150
2.107   ◉/*/(*)  Imposto do Selo - Ano 1943 - FC 56, 58/61, 63/67, 71 e 72 + 5 outros faciais que não constam no catálogo/estudo, incluíndo o alto facial 30,00/30.000 
- Total 17 selos diferentes.............................................................................................................................................................................................................................................220 
2.108   (*)  Imposto do Selo - Anos 1946/1963 - Mapa de Minas - FC 75/84 com 2 cores diferentes do CR$ 2,00 - Total 11 selos..............................................................100 
2.109   (*)/*  Caixa de Assistência dos Advogados - Anos 1950/1960 - 10 diferentes, sendo que a grande maioria não consta no catálogo/estudo..................................140 
2.110   (*) Cota de Previdência - Anos 1947/1963 - FC 1, 2, 3, 5, 6 e 7 + facial de 2,00 que não consta no catálogo/estudo.........................................................................100 
2.111   (*) Selo Policial - Ano 1956 - FC 1/6 - Série completa.................................................................................................................................................................................120 
2.112   ◉  Vendas e Consignações Sobrecarregados - 39, maioria diferentes e vários com variações que não constam no catálogo/estudo. Todos do ano 1943 e engloban-
do as 3 séries alusivas. Incluso o + alto valor: 1.000/500.000 - Afixados em folhas quadriculadas...................................................................................................................220
2.113   ◉  Vendas e Consignações (Mercúrio) Anos 1944/1957 - Lote com 64, incluindo diferenças de cores, tamanho dos algarismos, percê etc. No meio o alto facial 
de 5.000 Cruzeiros em formato maior que os demais e que sequer tem menção no estudo/catálogo. Afixados em folhas quadriculadas..................................................200
2.114   ◉  Imposto de Consumo de Aguas Minerais - Veleiro/Locomotiva - Lote com 22 Cintas, todos com facial de 10Réis e diversos tipos/cores existentes e talvez não. 
Entre anos 1908 e 1926. Afixados em folhas quadriculadas...................................................................................................................................................................................170
2.115   ◉/(*)  Imposto de Aguas/Bebidas - 18 diferentes Cintas e aparentemente nenhuma consta do estudo/catálogo. Incluso Aguas Gazozas, Artificiais, Naturaes, 
Vinho de Cerveja, Alcoólicas. No meio, 2 pequenas cintas de 50 e 100Rs referente Imposto de Manteiga....................................................................................................270
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ESTAMPILHAS - SELOS  (Continuação) MG (Minas Gerais)
2.116  **/*  MUNICIPAL - Uberaba - Ano 1893 - Colméia - 200 Rs - Bloco com 80 !! selos - Folha completa ? sem as margens externas. Apenas 1 selo com aminci trasei-
ro. Acreditamos que seja o maior bloco existente deste selo, que consta do estudo/catálogo.............................................................................................................................550
2.117  **/*  MUNICIPAL - Uberaba - Ano 1893 - Colméia - 2$000 Rs - Folha completa !! com 50 selos. Consta do estudo/catálogo. Seguramente única...................600
2.118   ◉/(*)/*  MUNICIPAL - 4 Prefeituras: Além Paraíba (3 selos da única série emitida) Baependi (2 da única série emitida) Oliveira (os únicos 2 selos emitidos) e 
Uberaba (2, ambos do ano 1893) Todos constam no catálogo/estudo - Total 9 selos diferentes afixados em folhas quadriculadas............................................................130
2.119   ◉/(*)/*  MUNICIPAL - 5 Prefeituras: São Lourenço (3 e todos do ano 1935 e que constam) São João Del Rei (4, em 2 tipos de papéis e que constam) Poços 
de Caldas (2, com e sem picote - este não consta menção no estudo/catálogo) Lavras (o único que consta) e Belo Horizonte (1, da única série emitida) Total 11 selos 
diferentes afixados em folhas quadriculadas............................................................................................................................................................................................................160

MT (Mato Grosso)
2.120   ◉  Imposto do Sello - Ano 1894 - FC 2, 3, 4, 5 e 6 ........................................................................................................................................................................................100
2.121   (*)  Imposto do Sello - Ano 1905 - FC 10, 12 ◉, 14, 15 e 16.........................................................................................................................................................................120
2.122   ◉/(*)  Imposto do Sello - Ano 1921 - FC 19, 20, 21, 22, 23 e 24..................................................................................................................................................................100
2.123   ◉  Estado de Mato Grosso - Mapa - Ano 1936 - FC 28/34 + 100Rs azul, 500Rs verde, 1.000Rs oliva, 2.000Rs azul e faciais de 20$000, 50$000 e 100$000 que não 
constam no catálogo/estudo. Total 14 selos diferentes............................................................................................................................................................................................180
2.124   ◉  Estado de Mato Grosso - Mapa - Anos 40 ? - 6 faciais em CR$: 2,00/20,00/50,00/100,00/200,00 e 500,00 - Todos não constam no estudo/catálogo..............100
2.125   ◉/*  Selo - 1961 - FC 54 (azul e verde) 57, 58, 59, 60 e 62 + faciais 2,00 verde e 100,00 verde azulado que não constam no estudo/catálogo. Total 10 selos......120
2.126   ◉  Estado de Mato Grosso - Ano ? Instrução Pública - Faciais CR$ 1,00/10,00/20,00 - Nenhum consta no estudo/catálogo...........................................................100
2.127   ◉  Vendas e Consignações - Mapa do Estado - Ano ? - 11 faciais diferentes, provável entre as 2 séries (letras grandes e pequenas ?)............................................100
2.128   *  MUNICIPAL - Ponta Porã - CR$ 5,00 Taxa para fins educativos e 2,00 - Taxa de Expediente - Sequer consta esta cidade no estudo/catálogo........................100

PA (Pará)
2.129   ◉  Imposto do Sello - Ano 1891/1901- FC 58/66 - Total 9 selos .................................................................................................................................................................120
2.130   ◉/(*) Thesouro do Estado -  Ano 1892 - FC 33/35 -  Fechos - # 35(*)...........................................................................................................................................................150 
2.131  *  Thesouro do Estado -  Ano 1899 - FC 55/57 - Facial de 10.000Rs gomado, mas com traço à pena como que anulando-o. Fechos da série..............................250
2.132  */(*)/◉ Thesouro do Estado -  Ano 1919 - FC 68/72......................................................................................................................................................................................100 
2.133  (*) Imposto de Consumo - Fumo - Ano 1920 - FC 1/4 + Facial de 50Rs que não consta no catálogo/estudo.....................................................................................110 
2.134  ◉ Vendas e Consignações -  Ano 1937/9 - FC 1/10 + Facial de 400.000 e 1.000.000 (1 conto de Réis!) que não consta no catálogo/estudo, totalizando 12 itens ...200 
2.135  ◉  Vendas e Consignações  -  Ano 1940 - FC 11/19.........................................................................................................................................................................................100
2.136  ◉  Vendas e Consignações -  Ano 1944 - FC 23/34 - Faltando o Facial de 3,00, mas temos os Faciais de 400,00e 1.000,00 que não constam no catálogo/estudo. No 
facial de 100,00 temos o algarismo fino e grosso. Total 14 itens.............................................................................................................................................................................170 
2.137  (*)/◉  Imposto de Caridade - FC 1 (2 nuances de cor) 2 (azul claro e escuro) 3, 8, 9 e 10. Total 8 itens ...............................................................................................120 
2.138  (*) Imposto de Consumo - Bebidas -  Ano ? - 2 Cintas na cor Amarela: 20 e 40Rs. Ambas não constam no catálogo/estudo..........................................................110 
2.139  (*) Perfumaria -  Ano ? -  3 diferentes com sobreestampa em forma de circulo central, em rosa, que não constam no catálogo/estudo .......................................180 
2.140  (*) Imposto de Consumo - Bebidas -  Série Completa  Cintas - FC 1/15. Montados em folha quadriculada de album.....................................................................500 
2.141  ◉/*/(*)  MUNICIPAL - Belém -  Ano 1904 -  Tarifa Emolumentos (300Rs). Ano 1905 (300Rs Bicolor) e tarifa de Licenças Ano 1905 (500Rs) ...........................100

PB (Paraíba)
2.142  ◉ Exportação por Barreiras - Ano 1899 - FC 1/12, faltando somente o 50.000 vermelho........................................................................................................................160 
2.143  */◉  Renda Interna - Ano 1920 - FC 1 (inteira  gomado) FC 2 ( inteira gomado) 4 (1/2) 5 (2 metades) 6 (1/2) 7 (inteiro ◉) e 8 (2metades). Total 9 itens ..........150
2.144  ◉  Imposto do Sello - Ano 1920 - FC 14, 15, 17, 20, 21, 23, e 24 ..................................................................................................................................................................110  
2.145  (*)Exportação por Barreiras - Ano 1932 - 13 diferentes faciais entre 100 e 1.000.000Rs. No catálogo só constam 4 Faciais............................................................400 
2.146  (*)/◉  Vendas e Consignação -  Ano 1940 - FC 40, 41, 44, 47/50 + Facial de 200.000 que não consta no catálogo/estudo................................................................140 
2.147  ◉ 3 Diferentes Sobrecarregados - FC 26 ( saída por barreiras), 5.000/100.000 (renda interna) e 200/2.000? Os 2 ultimos não constam no catálogo/estudo......120 
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ESTAMPILHAS - SELOS (Continuação) PB (Paraíba) 
2.148  * *  MUNICIPAL - Campina Grande - Ano 1958 -  Prefeitura Municipal -  Faciais 2,00 verde, 5,00 vermelho, 50,00 azul em Folhas completas, com 50 selos em 
cada. Apenas 1 selo em cada folha está com pontos de ferrugem..........................................................................................................................................................................450

PE (Pernambuco)
2.149  */(*) Pró Infância - Ano 1928 - FC 1 - Par Horizontal + ano 1929, Facial 10.000Rs com a mesma Figura e que não consta no catálogo/estudo..........................100
2.150  (*) Imposto de Lotação - Ano 1929 - FC 1 e 2................................................................................................................................................................................................100
2.151  ◉  Taxa Judicária - Ano 1934 - FC 4, 5 e 6.......................................................................................................................................................................................................100  
2.152  ◉   Vendas Mercantis  - Ano 1936 - FC 2/10...................................................................................................................................................................................................120  
2.153  ◉  Vendas e Consignação -  Ano 1936 - FC 1/9 -  Série Completa....................................................................................................................................................................110 
2.154  ◉  Vendas e Consignações -  Ano 1940- FC 1/8..............................................................................................................................................................................................100 
2.155  ◉  Sello de Veiculo -  Ano 1942- FC 2 e FC 5..................................................................................................................................................................................................100 
2.156  ◉/(*)  Imposto do Sello -  Ano 1945 e 1966 - FC 140, 0,50 verde (que não consta no catálogo/estudo) FC 142 (2 tamanho do algarismo) FC 143 (2 tamanhos 
algarismo) e FC 152/155. Total 10 selos.....................................................................................................................................................................................................................100
2.157  ◉/(*)  Imposto do Consumo -  Talão Guia - Ano ? - FC 24, 27, 28, e Facial de 240Rs que não consta no catálogo/estudo.................................................................120
2.158  (*)/◉ Imposto de Consumo - Bebidas -  23 Faciais diferentes que devem englobar as 2 Séries, porém há faciais que não constam no catálogo/estudo.  Tais como: 
60, 150, 160, 225, 300 e 1200. 3 Figurando a bandeira e 19 o Escudo....................................................................................................................................................................250 
2.159  ◉/(*)  Imposto do Consumo -  Bandeira e Brasão do Estado. 13 Azuis e 9 Vermelho entre os anos de 1929 e 1933. Total 22 Selos.................................................160

PI (Piauí)
2.160  ◉/(*)  Imposto do Sello - Ano 1894 - FC 1/4 + 6 + 7 (ano 1909).................................................................................................................................................................120
2.161  (*)/◉  Imposto do Selo -  Anos 1922/31 - FC 9, 10, 12 com filigrana CASA DA MOEDA, FC 14 com filigrana CRUZ DE MALTA e FC 10 (600Rs) e facial 200Rs 
(que não consta no catálogo/estudo), ambas sem Filigrana. Total 6 itens..............................................................................................................................................................100 
2.162   ◉  Imposto de Caridade - Brasão - Ano ? 200Rs Ocre, 500Rs Vermelhão (com e sem Filigrana) e 500Rs Cinza .  Nenhum consta no catálogo/estudo)............160 

PR (Paraná)
2.163  ◉/(*)  Imposto do Sello - Ano 1892 - FC 9/14 com 11a e 12a - Usados + FC 15 e 16 ambos (*) ..............................................................................................................150
2.164  ◉  Imposto do Sello - Ano 1905 - FC 28 (2 nuances de cor) 29, 31 e 33.....................................................................................................................................................100
2.165  ◉/*/(*)  Renda do Estado - Ano 1916/17 Completa  - FC 1/17 - Maioria Novos!. Montados em folha quadriculada de album.......................................................380
2.166  ◉/*/(*)  Renda do Estado - Ano 1917/18  - FC 18/35 - Faltando o FC 23 (500Rs) e o Fecho .Montados em folha quadriculada de album.......................................250
2.167  ◉/(*)  Renda do Estado - Ano 1918/19  - FC 37/53 - Faltando os 2 fechos para estar completa .Montados em folha quadriculada de album..................................250
2.168  ◉  Imposto sobre Diversões - Ano 1919 - FC 1, 2, 5, 6, 9, 10 e 12 ...............................................................................................................................................................110
2.169  ◉/(*)/*  Renda do Estado - Ano 1919/20  - FC 56/74 - Série completa.......................................................................................................................................................350
2.170  ◉  Renda do Estado - Ano 1919/1920- FC 73 (1$000.000) em trinca Horizontal ......................................................................................................................................120
2.171  ◉/(*)  Selo de Consumo - Ano 1920 - Conjunto com 21 diferentes faciais. No catálogo somente constam 14 diferentes. Incluso 50.000Rs......................................200
2.172  ◉  Renda do Estado - Ano 1920/1921 - FC 75/89 + Facial de 5.000.000 que não consta no catálogo/estudo........................................................................................180
2.173  (*)/◉ Selo de Fiscalização - Ano 1925/1926 -  FC 30, 31, 33/41. Total 11 itens .........................................................................................................................................150 
2.174  */(*)  Selo de Fiscalização - Ano 1927/1928 -  FC 57/69 - Somente o FC 69 ◉ e faltando só o fecho para estar completo. Total 13 Selos.......................................180 
2.175  ◉ Selo de Fiscalização - Ano 1928/1929 -  FC 71/84  + Faciais: 1.000.000; 3.000.000; 5.000.000 e 10.000.000!! Que não constam no catálogo/estudo. Além dos Faci-
ais 200, 500, 4.000 e 20.000 com os algarismos  diferentes da série normal. Total 22 Selos................................................................................................................................400 
2.176  ◉  Selo de Fiscalização - Ano 1930 - FC 85/99 + Faciais de 10$000.000 e 20$000.000 que não constam no catálogo/estudo. Total 17 Selos..................................200
2.177  ◉  Selo de Fiscalização - Ano 1931 - FC 100/110 ( Falta FC 103 - 1.000)...................................................................................................................................................100
2.178  ◉  Selo de Fiscalização - Ano 1933 - FC 122/132 +10.000 na cor Oliva e Faciais de 100.000Rs e 200.000Rs que não constam no catálogo /estudo.Total 14 Selos..130
2.179  ◉  Vendas Mercantis  - Ano 1937- FC 1/11 - Série Completa - # 4(*).........................................................................................................................................................100
2.180  ◉  Selo de Fiscalização - Ano 1940 - FC 201/205, 207/211...........................................................................................................................................................................100
2.181  */(*)/◉ Vendas e Consignações -  Ano 1940 - FC 1/9.....................................................................................................................................................................................100 
2.182  ◉/(*)  Selo de Fiscalização - Ano 1941 - FC 214/224.....................................................................................................................................................................................110
2.183  *  Imposto do Sello - Ano 1945 - FC 74 (5,00) com nitida DUPLA IMPRESSÃO..................................................................................................................................120
2.184  */(*)/◉  Imposto do Sello - Ano 1945 - FC 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 e 81 + Facial de 1.000,00 que não consta no catálogo/estudo...................................................140 
2.185  ◉ Vendas e Consignações -  Ano 1946 - FC 16, 17, 19/22, 24/26 e 29/31- 13 diferentes Selos..................................................................................................................100 
2.186  *  Imposto do Sello - Ano 1963 - Percê - FC 82, 83, 84, 85, 86a, 87, 88a , 89 e 90.......................................................................................................................................150
2.187  ◉ Vendas e Consignações-  Ano 1963 - FC 32/42. O facial de 50,00 em 2 tamanhos diferentes............................................................................................................100
2.188  (*)/◉ Reajustamento Econômico - 6 diferentes - Destes só 1 consta no catálogo, que é o No 7. São 2 do "Pinheiro" e 4 do Pinheiro e Casal de Lavradores........100 
2.189  ◉  3 Cintas (2x Consumo e 1x Existência) Pequenas que não constam no catálogo/estudo....................................................................................................................120 
2.190  * MUNICIPAL - Lapa -  Ano 1888 - Faciais: 200, 1.000, 5.000 e 10.000.....................................................................................................................................................160
2.191  * MUNICIPAL - Porecatú -  Ano 1962 - Faciais: 2,00 ( 2 diferentes tamanhos de algarismos) 5,00 e 10,00.........................................................................................100

2183 - Duplo

2184 2186 2188 2191

2190



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

138

2193
2194

2195

2200

2202

2210

2201
219921982196

2203 2204

2208

2222

2212
2221

2207 2211

2220

2224 2228

2225

2226

22312230

2227

2218

2229

2232 2233

2223

2216

2219

2214

2215

2205 2206

2197

2192



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

139

ESTAMPILHAS - SELOS (Continuação) RJ (Rio de Janeiro ) 
2.192  - Imposto do Sello - Ano 1922 - Entre FC 22 e 23 - Divididos em 3 diferentes Filigranas: Cruz de Malta  - Faciais 200, 300, 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000; Casa da 
Moeda -  Faciais 200, 300, 500, 1.000 e Casa da Moeda e Estrelas 300, 1.000, 2.000, 5.000 e o raro 50.000.  Não consta esta diferença de Filigrana no catálogo. Total 15 
Selos diferentes..............................................................................................................................................................................................................................................................200
2.193  */(*)/◉ Imposto de Vendas e Consignações - Ano 1936 - FC 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e o raro 35. Todos com Filigrana Cruz de Malta e os Faciais 
de 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 6.000 na filigrana Casa da Moeda + que não constam no catálogo/estudo. Total 18 Selos....................................................................200
2.194  -  Assistência a Menores -  Ano 1937/8 - 7 diferentes, sendo 2 (*) e o restante ◉........................................................................................................................................120
2.195  ◉ Imposto de Vendas e Consignações - Ano 1938 - 8 Tipos diferentes FC 37 e 43: 100Rs e 200Rs Sobrecarga Azul, 200Rs sobrecarga preta, 500Rs sobrecarga pre-
ta, 20.000Rs sobrecarga fina e grossa  em azul, 50.000Rs sobrecarga vermelha e o raro 100.000Rs na sobrecarga preta ................................................................................140
2.196  ◉/*/(*)  Imposto do Sello - Ano 1943/1967 - FC 43/54 - 12 Faciais diferentes............................................................................................................................................150
2.197  ◉  Imposto de Vendas e Consignações - Ano 1946 - FC  78 e 79 - Fechos da Série.....................................................................................................................................100
2.198  ◉  Imposto de Vendas e Consignações - Ano 1956/62- FC  96/110 - Faltando somente o número 98 (0,50). Total 14 Faciais diferentes.............................................120
2.199  ◉/* Taxa de Aposentadoria -  Ano 1958 - FC 24, 25, 26, 27, 30 e 32 - 6 diferentes Faciais.......................................................................................................................120 
2.200  ◉ MUNICIPAL - Angra dos Reis - Camara Municipal -Ano 1905 - 100Rs, 200Rs (não consta no catálogo/estudo) 500Rs, 1.000Rs, 2.000Rs, e 5.000Rs (este go-
mado).............................................................................................................................................................................................................................................................................180
2.201   ◉ MUNICIPAL - Barra do Pirahy - Selo  Municipal - Ano 1920 - 300Rs, 1.000Rs, 2.000Rs...................................................................................................................100
2.202   ◉ MUNICIPAL - Barra Mansa - Camara Municipal - Ano 1912 - 200Rs, 300Rs, 1.000Rs, 3.000Rs......................................................................................................160
2.203  -  MUNICIPAL - Bom Jardim - Camara Municipal - Ano 1912 - 200Rs (◉), 1.000Rs (*), ......................................................................................................................100
2.204  ◉  MUNICIPAL - Cabo Frio - Camara Municipal - Paisagem - Ano 1941 - 100Rs, 200Rs, e 3 diferentes nuances do 1.000Rs.........................................................170
2.205  *  MUNICIPAL - Cabo Frio - Paisagem - Ano 1939 - 500Rs, 1.000Rs,  2.000Rs, 5.000Rs e 10.000Rs.....................................................................................................130
2.206  (*)  MUNICIPAL - Cambucy - Camara Municipal - Ano 1912 - 100Rs, 300Rs verde claro, 1.000Rs, 4.000Rs e 10.000Rs...................................................................220
2.207  (*)/◉  MUNICIPAL - Carmo - Imposto do Selo - Camara Municipal - Ano 1894 - 100Rs, 300Rs, 500Rs, 1.000Rs e 2.000Rs ...........................................................200
2.208   ◉/(*) MUNICIPAL - Distrito Federal - Ano 1894 - FC 1/4 -  Série Completa ...........................................................................................................................................100
2.209  (*)/◉  MUNICIPAL - Distrito  Federal - Expediente - Ano 1916 -  Entre FC 9 e FC 16, separados por Filigranas: Estadinho, Eubrasil, Casa Moeda, Casa da Moeda 
e Estrelas  e sem Filigrana. Total 12 selos afixados em folha quadriculada de album.........................................................................................................................................180
2.210  ◉ MUNICIPAL - Distrito Federal - Riqueza Móvel - Ano 1926 - FC 1/7 + 10..........................................................................................................................................120
2.211  */◉  MUNICIPAL - Distrito Federal - Riqueza Móvel - Ano 1931 - FC 11/20...........................................................................................................................................130
2.212  (*)/◉ MUNICIPAL - Distrito Federal - Vendas e Consignações - Ano 1946 - FC 1/13 + variação de cor no 2,00. Total 14 Selos.......................................................130
2.213  */◉ MUNICIPAL - Distrito Federal - Ano 1943 - FC 21, 22 (2 nuances de cor), 23 (2 nuances de cor), 24 e 27 + facial de 1,20 que não consta no catálogo/estu-
do. Total 8 selos.............................................................................................................................................................................................................................................................100
2.214  ◉/(*) MUNICIPAL - Distrito Federal - Vendas e Consignações - 1949 - FC 14/27 + Facial de 10.000,00 que não consta no catálogo/estudo. Total 15 Selos........140
2.215  */(*) MUNICIPAL - Distrito Federal - Imposto de Diversão - Ano 1950 ?- 15 Valores diferentes: 0,20/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80 - 2 cores diferentes /1,00 (2 
cores diferentes) 2,00/3,00/5,00/10,00 cinza e 10,00 violeta. Estes ultimos 2 bissectados. No catálogo consta somente o Facial de 0,30.......................................................150
2.216  ◉/(*) MUNICIPAL - Distrito Federal - Imposto de Diversão - FC 10, FC 11 (Bissectado ◉), FC 16, FC 19 - Todos inteiros + Cooperação Popular no Facial de 
0,50 (ano 1950)..............................................................................................................................................................................................................................................................100
2.217  ◉  MUNICIPAL - Distrito Federal - Imposto de Diversão - Brasão da República - Ano 1939- FC 29 (Bissectado) 30 e 31 inteiros + Faciais de 500, 600, 700, 1.000, 
2.000 e 5.000Rs que não constam no catálogo/estudo. Todos estão  bissectado. Total 9 itens ..........................................................................................................................130
2.218   ◉  MUNICIPAL - Distrito Federal - Imposto de Diversão - FC  2, 3, 4, 5 e 6. Todos cortados ao meio + FC 8 (inteiro)....................................................................110
2.219  (*)/◉ MUNICIPAL - Distrito Federal - Expediente - 3 todas de 300Rs e dos anos 1901 (FC 1), 1902 (FC 2) e 1905 (FC 5 ou FC 6?) .............................................110
2.220  */◉  MUNICIPAL - Duas Barras - Sello - 100Rs, 200Rs, 500Rs, 1.000Rs verde (não consta no catálogo/estudo), 5.000Rs e sobrecarregado 2.000/200Rs que 
também não consta no catálogo/estudo.....................................................................................................................................................................................................................180
2.221  *  MUNICIPAL - Duque de Caxias - Prefeitura Municipal - Ano 1955 ? -  4 diferentes Faciais, todas com a figura de Duque de Caxias/Amaral Peixoto. Faciais: 
0,30 - 1,00 - 2,00 - 5,00 maioria não consta no catálogo/estudo.............................................................................................................................................................................170
2.222  *  MUNICIPAL - Duque de Caxias - Selo de Diversão - Ano 1955 ? -  0,10 marrom e com sobrecarga Turismo CR$2,00 -  ambos não constam no catálogo/estu-
do....................................................................................................................................................................................................................................................................................110
2.223   */◉ MUNICIPAL - Guanabara - Expediente - Ano 1960/67 -  11 diferentes entre FC 5 e FC 19 + 8 que não constam no catálogo/estudo. Total 19 Selos ..............160
2.224  ◉ MUNICIPAL - Iguassú - Camara Municipal - Ano 1894 - 8 diferentes Faciais: 100Rs, 200Rs, 300Rs, 1.000Rs, e 1$000 (Ambos Amarelos que não constam no 
catálogo) 2$000, 5$000 e 10$000................................................................................................................................................................................................................................180
2.225  ◉ MUNICIPAL - Iguassú - Imposto de Diversão - Ano 1935 - 300Rs verde (Consta azul no Catálogo) e Ano 1937 - 100Rs. Bilhete Selado..................................100
2.226  ◉ MUNICIPAL - Itaborai- Município - Ano 1904 - 200Rs, 1$000, 2$000 e 3$000.....................................................................................................................................160
2.227  ◉ MUNICIPAL - Macaé -  Sello Municipal - Ano 1926 - 100Rs Azul, 300Rs Laranja, 300Rs Verde, 500Rs Laranja e 4$000 Rosa. 3 deles não constam no catálogo/
estudo.............................................................................................................................................................................................................................................................................200
2.228  (*) MUNICIPAL - Macaé -  Sello Municipal - Ano 1926 - 10$000 Verde. Fecho da Série.........................................................................................................................100
2.229  (*) MUNICIPAL - Macaé -  Prefeitura  Municipal - 6 Faciais diferentes da mesma série, figurando monte ao fundo. Não constam no catálogo/estudo...............200
2.230  - MUNICIPAL - Macaé -  2 Selos que não constam do catálogo/estudo: Sello Municipal (1$000) e Assistência Infantil (0,20)......................................................130
2.231  */(*) MUNICIPAL - Maricá - Ano ?  - 4 Diferentes Faciais, todos da mesma série e figurando vaso/2 peixes. Faciais: 2,00 Vermelho, 3,00 Azul, 5,00 Laranja e 
10,00 Verde, que não constam no catálogo/estudo...................................................................................................................................................................................................180
2.232  ◉ MUNICIPAL - Maricá - Camara Municipal - 200Rs e 1$000...................................................................................................................................................................100
2.233  ◉ MUNICIPAL - Niterói - Expediente - Ano 1922 -  100Rs, 300Rs Lilás, 1$000 Verde e Vermelho, 20$000 e o raro 50$000...........................................................200

Dúvidas em relação à lotes ou ao funcionamento da Venda?
Fones: (11) 4022-0428/4023-3225/99950-8331 (Whatsapp) - e-mail: neumann� amps@uol.com.br



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

140

2237

2238

2241

2234

2242

2240

2246

2254

2258

2259

2260

22602253

2251

2245
2239 - Duplo 

2243

225022492248

2244

2257

2263 2262 2268 2267 2269

2265

2256

2261

2266
2264

2252

2247 - Bissectado !

2235

2236



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

141

ESTAMPILHAS - SELOS  (Continuação) RJ (Rio de Janeiro )
2.234  - MUNICIPAL - Nilópolis - Prefeitura - Expediente - Ano 1950 ? - Personalidades. Faciais: 0,60 - 2,00 - 5,00 - 10,00 - 20,00 e 50,00.  4 deles não constam no 
catálogo/estudo.............................................................................................................................................................................................................................................................200
2.235  */(*)/◉ MUNICIPAL - Nova Friburgo - Camara Municipal -  Ano 1890  - 200Rs, 1$000 (Tamanho pequeno) 1$000 (Tamanho grande com 2 cores diferentes)  
e 2$000. Total 5  Selos..................................................................................................................................................................................................................................................170
2.236  *  MUNICIPAL - Nova Iguassu - Prefeitura Municipal -  Ano 1940  - 300Rs, 1$000, 2$000..................................................................................................................160
2.237  *  MUNICIPAL - Paraiba do Sul - Camara Municipal -  Ano 1895 - 5$000 Verde, 5.000Rs Azul, 10$000 Laranja. Os ultimos 2 não tem no catalogo/estudo......180
2.238  - MUNICIPAL - Paraiba do Sul - Camara Municipal -  Ano 1928 - Fragmento com 4 carimbos de borracha: 500Rs, 1000Rs e 2 x 2.000Rs.................................120
2.239  (*)  MUNICIPAL - Paraiba do Sul - Faciais - 1,00, 2,00 e 10,00. O último com DUPLA IMPRESSÃO TOTAL.  Não constam no catálogo/estudo...................250
2.240   ◉/(*)  MUNICIPAL - Petrópolis - Imposto do Sello - Ano 1892. 100Rs, 300Rs(*), 1.000Rs e 2.000Rs...................................................................................................150
2.241  (*)  MUNICIPAL - Petrópolis - Imposto do Sello - Ano 1905. 100Rs, 300Rs, 500Rs e 1.000Rs.............................................................................................................200
2.242  (*)/◉  MUNICIPAL - Petrópolis - Imposto do Sello - Ano 1912 - 300Rs, 500Rs, 1.000Rs, 2.000Rs e 5.000Rs. 3 destes faciais não constam no catálogo/estudo...200
2.243  */◉  MUNICIPAL - Petrópolis - 5 diferentes selos e 3 destes não constam no catálogo/estudo: Cultura Física 10,00 * (consta)Imposto do Selo 2$000, e Educação 
(João Kophe) Faciais: 200Rs, 0,20 (Ambos não constam no catálogo) e 0,30 (consta)..........................................................................................................................................150
2.244  (*)  MUNICIPAL - Petrópolis - Imposto do Selo - Ano ? Faciais: 0,10/0,30/2,00/0,20.Todas não constam no catálogo/estudo.......................................................150
2.245  ◉ MUNICIPAL - Rio Bonito - Camara Municipal -  Ano 1912 - 300Rs, 1$000, 5$000............................................................................................................................130
2.246  ◉ MUNICIPAL - Saquarema - Sello Municipal -  Ano 1912 - 100Rs, 300Rs, 1$000, 4$000....................................................................................................................130
2.247  ◉ MUNICIPAL - Santa Madalena -  Ano 1895 - (1$000) + Bissectado com facial de 500Rs manuscrito. Realmente bissectados em selos fiscais é um material bem 
inusitado e escasso........................................................................................................................................................................................................................................................380
2.248  ◉ MUNICIPAL - São Pedro da Aldeia -  Ano 1905 - Camara Municipal - 300Rs 1$000 e 2$000..............................................................................................................140
2.249  ◉ MUNICIPAL - São Fidelis - Prefeitura - Taxa de Expediente- 5$000. Esta cidade sequer consta no catálogo/estudo.....................................................................100
2.250  (*) MUNICIPAL - São Gonçalo - Prefeitura Municipal. Ano 1921 - 5$000 Vermelho. Expediente. Não consta no catálogo/estudo..............................................100
2.251  ◉ MUNICIPAL - São Gonçalo - Camara Municipal - Ano 1895 - 200Rs, 300Rs, 1$000 e 2$000...........................................................................................................160
2.252  (*) MUNICIPAL - São João Marcos - Emolumentos - Ano 1895 - 300Rs e 1$000.....................................................................................................................................110
2.253  (*) MUNICIPAL - Santa Maria Madalena - Taxa de Expediente - Ano 1905 - 5 Faciais diferentes, Faltando somente o 500Rs amarelo limão.............................220
2.254  (*) MUNICIPAL - Santa Maria Madalena - Ano 1900 - Nome da Impressora - 2$000 na cor rosa e 3 laterais sem picote. Papel gessado - Prova?.....................100
2.255   ◉ MUNICIPAL - Santa Maria Madalena - Sello Municipal - Ano 1895 - 300Rs amarelo (não consta no catálogo), 500Rs, 1$000 e 2$000...................................160
2.256   ◉ MUNICIPAL - Sapucaia - Camara Municipal - Ano 1905 - 200Rs e 1$000............................................................................................................................................100
2.257   ◉ MUNICIPAL - Terezópolis - Camara Municipal - Ano 1895 - 2$000 e 5$000.....................................................................................................................................100
2.258   ◉ MUNICIPAL - Terezópolis - Emolumentos - Ano 1905 - 300Rs, 500Rs e 1$000...................................................................................................................................140
2.259  *(*) MUNICIPAL - Terezópolis - Ano 1955 - 3,00/5,00/10,00 e 20,00.......................................................................................................................................................120
2.260  ◉ MUNICIPAL - Valença - Taxa Municipal - Ano 1920 - 300Rs, 1$000, 2$000, 4$000, 10$000 e 20$000.............................................................................................180
2.261  (*) MUNICIPAL - Vassouras - Ano 1905 - 300Rs, 1$000, 2$000 (usado) e 5$000 -  Escasso conjunto.................................................................................................200
2.262  (*) MUNICIPAL - Vassouras - Taxa Centenário - Ano 1920 - Faciais: 100, 200, 1$000 (este não consta no catalogo)Bem escassos .............................................180
2.263  (*)/◉ MUNICIPAL - Vassouras - Expediente - Faciais 1$000 e 10$000 + 1$000 de outra série. Os 2 últimos não constam do catálogo/estudo. Escassos................180
2.264  (*) MUNICIPAL - Vassouras -  3 diferentes do expediente e que não constam no catálogo: 1.000Rs (Amaral Peixoto) e 2,00 e 10,00 figurando chafariz da Praça 
da  Matriz.......................................................................................................................................................................................................................................................................150

RN (Rio Grande do Norte)
2.265  ◉ Imposto do Selo - Ano 1895 -  FC 1/8..........................................................................................................................................................................................................130
2.266  ◉ Vendas e Consignações - Ano 1938 - FC 1/5, 7/9 - 8 Faciais diferentes.....................................................................................................................................................100
2.267  ◉ Imposto do Selo -  Ano 1947 - FC 18/25  + Facial de 500,00 que não consta no catálogo/estudo .......................................................................................................150
2.268  (*)/◉ Imposto do Selo -  Ano 1952 - FC 27/33  + Facial de 100,00(Azul) que não consta no catálogo/estudo ....................................................................................120
2.269  */(*)/◉ Vendas e Consignações - Ano 1953 - FC 13/17, 19, 20 e 24.............................................................................................................................................................100
2.270  (*)/◉ Vendas e Consignações - Ano 1953 - FC 26/29, 32/38 - 11 Faciais diferentes..................................................................................................................................120
2.271  (*)/◉ Vendas e Consignações - Ano 1962 - FC 39/53 - Série Completa com 15 Faciais diferentes.........................................................................................................180

RS (Rio Grande do Sul)
2.272  ◉  Imposto do Sello - Anos 1893/1897 - 1ª e 2ª Séries - Estoque com 149 selos afixados em folhas quadriculadas e entre faciais de 100Rs e 20$000. Grande maioria 
até o facial de 2$000. Um ou outro novo sem goma.................................................................................................................................................................................................500
2.273  ◉  Imposto do Sello - Ano 1897 - FC 16/25 - Série completa e com o facial de 50$000 em 2 cores bem diferentes (ambos com visivel e grande defeito)............100
2.274  ◉  Imposto Adicional - Ano 1905 - FC 1/5 - Série completa - Ultimo valor novo sem goma..................................................................................................................100
2.275  ◉  Vendas Mercantis -  Ano 1936 - FC 1/7, 9/15 e 17 - Total 15 selos diferentes.......................................................................................................................................125
2.276  ◉/(*)  Vendas Mercantis -  Ano 1944 - FC 39/59 - faltando o facial de 1.000,00 - Todos no picote 13,5. Afixados em folhas quadriculadas de album................180
2.277  ◉/(*)  Vendas Mercantis -  Anos 1955 a 1964 - General Osório - 60 diferentes separados pelo triênios. Afixados em folhas quadriculadas de album, entre faciais 
de 0,10 e 2.000,00..........................................................................................................................................................................................................................................................240
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ESTAMPILHAS - SELOS  (Continuação) RS (Rio Grande do Sul)
2.278  ◉/(*)  Imposto de Consumo - Conjunto com 45 Cintas, maioria diferentes e de Bebidas, mas temos de: Cigarros, Vinagre e Charutos. Parte não constam do 
catálogo/estudo. Afixados em folhas quadriculadas de album...............................................................................................................................................................................260
2.279  (*)  Imposto de Consumo - Bebidas - Cintas - 7 faciais diferentes: 10,20, 40, 80, 100,120 e 200 Réis, sendo que os 3 primeiros não constam do catálogo/estudo. 
Afixados em folhas quadriculadas de album.............................................................................................................................................................................................................150
2.280  ◉/(*)  Imposto de Consumo (Selo Padrão) Ano 1928 - Lote com 25 selos, boa parte diferentes e 5 dos faciais não constam do estudo/catálogo além de algumas 
variações de cores. Incluso 90Rs Produto estrangeiro e 3 de Existência (ano 1929 - FC 1) Total 28 selos afixados em folhas quadriculadas de album...........................150
2.281  ◉/(*)  Imposto de Consumo de Fumo - Conjunto com 16, maioria diferentes e parte não constam do catálogo/estudo. Incluso formatos maiores e 1 picotado. 
Afixados em folhas quadriculadas de album............................................................................................................................................................................................................140
2.282  ◉/(*)  Imposto de Consumo - 55 e quase todas diferentes e variados consumos: Perfumarias, Eletricidade, Conservas, Pentes !, Papel, Calçado, Azeite, Chapéos, 
Tecidos, Couro, Móveis, Tintas, Photografia, Sanitários e Fósforo. Boa parte não consta do catálogo/estudo. Afixados em folhas quadriculadas de album.................200
2.283  ◉  MUNICIPAL - Alegrete - Emolumentos - Ano 1935 - 9 diferentes cores, todos com facial de 500Rs...............................................................................................150
2.284  *  MUNICIPAL - Alegrete - Emolumentos - 1,00 Verde/1,50 Azul e 7.000Rs amarelo em formato grande. Os 2 últimos não constam do catálogo/estudo........120
2.285  *  MUNICIPAL - Aparados da Serra - Ano 1935 - Faciais: 0,50 Turqueza/1,00 Laranja/5,00 Verde e 10,00 Roxo - 2 deles não constam do catálogo/estudo.....120
2.286  ◉/* MUNICIPAL - Arroio Grande - 4 diferentes e Arroio do Meio - 2 diferentes. Todos não constam do catalogo/estudo. Vide imagem na web........................240
2.287  (*)/*  MUNICIPAL - Bento Gonçalves - 5 diferentes, todos catalogados. Vide imagem na web............................................................................................................100
2.288  *  MUNICIPAL - Candelária - 8 diferentes. Sequer consta esta cidade no estudo/catálogo (2002).......................................................................................................170
2.289  ◉/* MUNICIPAL - Carasinho - 10 diferentes, sendo 5 da 1ª série e 5 da 2ª série (2 moedas - Réis e CR$) Grande maioria não consta do catálogo/estudo........150
2.290  (*)  MUNICIPAL - Conceição do Arroio - 7 diferentes da mesma série (Gal Osorio) entre faciais de 100Rs e 50$000Rs ! - Série completa ? Sequer consta esta ci-
dade no estudo/catálogo (2002)..................................................................................................................................................................................................................................160
2.291  ◉/(*)/* MUNICIPAL - Passo Fundo - Anos 1934 a 1961 - 10 diferentes, de 2 séries, incluíndo diferenças de moedas. 3 deles não constam do estudo/catálogo e 
outros diferem na cor. Afixados em folhas quadriculadas de album.....................................................................................................................................................................120
2.292  ◉/(*)/* MUNICIPAL - Pelotas - Lote com 48, com raras repetições e englobando basicamente todos os setores: Administração Municipal, Educação, Taxa Sanitária e 
Caridade. Parte não constam do estudo/catálogo. Afixados em folhas quadriculadas de album.........................................................................................................................250
2.293  ◉/* MUNICIPAL - Porto Alegre - 9 diferentes e quase todos constam do estudo/catálogo.....................................................................................................................100
2.294  ◉/(*)/* MUNICIPAL - Rio Grande - Anos 1936/1939 - 1ª e 2ª Série completas. Todos constam do estudo/catálogo - Total 13 selos diferentes. Afixados em folha 
quadriculada de album................................................................................................................................................................................................................................................180
2.295  ◉/(*)/* MUNICIPAL - São Lourenço - 16 diferentes englobando as 2 moedas (Réis e CR$) todos figurando Bento Gonçalves da Silva. Aparentemente nenhum 
consta do estudo/catálogo. Afixados em folha quadriculada de album................................................................................................................................................................240
2.296  ◉/(*)/* MUNICIPAL - Santa Maria - Anos 1935/1945 - Conjunto com 13, sendo 12 diferentes. Grande maioria consta do estudo/catálogo...............................130
2.297  * MUNICIPAL - Santa Rosa - 8 faciais diferentes: 500, 1$000, 2$000, 10$000, 20$000, 50$000, 100$000 e 200$000 aparentemente da única série emitida em 1934. 
Todos constam do estudo/catálogo. Afixados em folha quadriculada de album................................................................................................................................................150
2.298  * MUNICIPAL - Santo Angelo - Ano 1935 - 1ª série completa  com 12 diferentes valores. Todos constam do estudo/catálogo. Afixados em folha quadriculada 
de album........................................................................................................................................................................................................................................................................200
2.299  ◉/(*)/* MUNICIPAL - Viamão - Bento Gonçalves da Silva - Valores em Réis e CR$ - 12 selos diferentes e destes, 9 faciais não constam do estudo/catálogo. Afixa-
dos em folha quadriculada de album........................................................................................................................................................................................................................200
2.300  * MUNICIPAL - 5 Prefeituras: São José do Norte (5 selos da mesma série de 1945 e todos constam) Triumpho (1 selo e sequer consta esta cidade no estudo/
catálogo) Tupanciretã (6 e destes só 1 não consta) Veranópolis (2 do ano 1955 e ambos constam) e Uruguaiana (2 selos da mesma série e que não constam) Total 16 
selos diferentes afixados em folha quadriculada de album.....................................................................................................................................................................................180
2.301  ◉/(*)/* MUNICIPAL - 4 Prefeituras: Taquari (5 selos da mesma série e sequer consta a cidade no estudo/catálogo) São Jeronimo (3 e todos constam) Taquara (5 
e destes 4 constam) Tapes (2 da mesma série e ambos não constam) Total 15 selos diferentes afixados em folha quadriculada de album...............................................180
2.302  ◉/(*)/* MUNICIPAL - 4 Prefeituras: São Sepé (2 da mesma série e sequer consta a cidade no catalogo/estudo) São Gabriel (4, sendo que só 1 consta) Santa Cruz 
(1 e que não consta) e São Pedro (1 e que também não consta do catalogo/Estudo datado de 2002) Total 15 selos diferentes afixados em folha quadriculada...........130
2.303  ◉/(*)/* MUNICIPAL - 3 Prefeituras: Soledade (3 selos) Sobradinho (2 selos, com 1 constando) e São Luiz Gonzaga (4 selos, destes 2 constam) Todos os demais
não constam do estudo/catálogo. Afixados em folha quadriculada. Total 9 selos...............................................................................................................................................150
2.304  (*)/* MUNICIPAL - 5 Prefeituras: Rio Pardo (3 selos) Rosário (2) Palmeira (1) Santiago do Boqueirão (1) e São Francisco de Assis (2 selos) Todos não constam 
do estudo/catálogo e das últimas 3 cidades, seque consta menção delas. Total 9 selos - Afixados em folha quadriculada...........................................................................180
2.305  * MUNICIPAL - 2 Prefeituras: Estrella (2 da mesma série e sequer consta esta cidade no estudo) e Cangussú (3 selos, de 2 séries e só 1 deles consta do estudo 
e está ◉) Total 5 selos.....................................................................................................................................................................................................................................................100
2.306  * MUNICIPAL - 3 Prefeituras: Antonio Prado (ano 1935 - 1$000 Laranja) Angelino Goulart (ano 1940 - 500Rs Azul) e Alfredo Chaves (Ano 1952 - 1.000Rs - este 
não consta do estudo/catálogo)..................................................................................................................................................................................................................................100
2.307   ◉/(*)/* MUNICIPAL - 3 Prefeituras: Bagé (4 selos) Caí (1) e Cachoeira (2 selos, com 1 não constando do estudo/catálogo) Total 7 selos diferentes...................100
2.308  ◉/(*)/* MUNICIPAL - 3 Prefeituras: Caçapava (3 selos, destes 2 não constam) Camaquã (3 selos, nenhum constando) e Dom Pedrito (2 selos e ambos não 
constam do estudo/catálogo) Total 8 selos diferentes..............................................................................................................................................................................................130
2.309  (*)/* MUNICIPAL - 4 Prefeituras: Montenegro (4 selos da mesma série e nenhum consta) Pinheiro Machado (2 selos e ambos constam) Novo Hamburgo (3 da 
mesma série) e Palmeira (1 selo) Destas 2 últimas cidades sequer consta menção do estudo/catálogo. Total 10 selos diferentes, afixados em folha quadriculada......180
2.310  ◉/(*)/* MUNICIPAL - 4 Prefeituras: Guaíba ( 4 da mesma série e 3 não constam) Guaporé (5 selos de 2 séries e todos não constam) Herval (3 selos da mesma 
série e todos constam) e Ijui (2 da mesma série e ambos não constam do estudo/catálogo) Total 14 selos diferentes, afixados em folha quadriculada.........................250
2.311  (*)/* MUNICIPAL - 3 Prefeituras: Garibaldi (3 selos da mesma série - 1 não consta) Getúlio Vargas (2 selos - 1 não consta) e Gravatai (3 da mesma série e 2 
não constam do estudo/catálogo) Total 8 selos diferentes, afixados em folha quadriculada..............................................................................................................................160
2.312  ◉/(*)/* MUNICIPAL - 4 Prefeituras: Erechim (2 selos e ambos constam) Encruzilhada (3 e nenhum consta) Encantado (2 e ambos não constam) e Estrella (2 
da mesma série e onde a cidade sequer consta do estudo/catálogo) Total 9 selos diferentes, afixados em folha quadriculada....................................................................180
2.313  ◉/(*)/* MUNICIPAL - 3 Prefeituras: Júlio de Castilhos (6 da mesma série e seque consta esta cidade no estudo/catálogo) Lagoa Vermelha (2 da mesma série e 
ambos constam) e Livramento (3 da mesma série e todos constam) Total 11 selos diferentes, afixados em folha quadriculada................................................................150
2.314   (*)/* MUNICIPAL - 5 Prefeituras: José Bonifácio (1 selo e que consta) Iraí (1 selo) Itaquy (2) Jaguari (3 selos da mesma série) e Júlio de Castilhos (2 iguais) Destas últi-
mas 4 cidades sequer consta menção no catalogo/estudo datado de 2002. Total 9 selos (8 diferentes) afixados em folha quadriculada.........................................................180



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

144

2317
2318

2328

2325

2332

2333 →

2329

2326 - Prova

2315

2316

2323

2321

2324

2320

2327

2330

2335

2331

2340

2334

2345 - Ferrovia - 28 Carimbos

2346 - 22 diferentes carimbos só de estações

2344 - 100 Dctos.

2341



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

145

ESTAMPILHAS - SELOS (Continuação) SE (Sergipe)
2.315  ◉ Imposto do Selo - Ano 1894 - Balão Porvir - FC 2, 3, 4, 5 e 6..................................................................................................................................................................100
2.316  ◉ Imposto do Selo - Ano 1904 - Colméia - FC 11, 12, 13, 15 e 16...............................................................................................................................................................120
2.317  (*) Imposto de Consumo - Ano 1904 - 500/50 - FC 18 - Colméia - Tira de 4 horizontal........................................................................................................................100
2.318  (*) Imposto de Consumo - Bebidas - Cintas - Ano 1920 - FC 1/4 - Série completa.................................................................................................................................170
2.319  (*) Imposto de Consumo - Charutos - Ano 1920 - FC 1/4 - Série completa. Afixados em folha quadriculada de album.................................................................140
2.320  ◉ Imposto do Selo - Ano 1926 - Colméia  FC 23 e 24 + facial de 5$000 que não consta do catálogo/estudo.......................................................................................100
2.321  ◉ Vendas Mercantis - Ano 1935 - Balão Porvir - FC 3, 5, 6 a 11 - Total 11 selos.......................................................................................................................................110
2.322  ◉ Vendas e Consignações - 1940 - FC 4, 5(cor amarela) 6/9, 10 (2 cores diferentes) 11/14 + facial de 600Rs que não consta do estudo/catálogo - Todos na filigrana 
CASA + e faciais 500 e 1.000 na filigrana Cruz de Malta. Não consta esta diferença no estudo/catálogo - Total 15 selos............................................................................130
2.323  ◉/* Imposto do Selo - Ano 1940 - Sobreestampa Capital - Faciais 200,400 e 1.000 na filigrana Cruz de Malta e 1.000 e 2.000 na filigrana CASA +. Não consta esta 
diferença no catalogo/estudo datado de 2002...........................................................................................................................................................................................................100
2.324  * Imposto do Selo - Ano 1954/1955 - FC 56, 57, 58, 59, 60 e facial 50,00 picotado..................................................................................................................................110

SP (São Paulo)
2.325 (*) Imposto do Selo - Ano 1892 - 200Rs, 3$000, 4$000, 5$000 e 20$000 - FC 2, 7, 8, 9 e 12.....................................................................................................................150
2.326 (*) Imposto do Selo - Ano 1905 - 5$000 Verde - Possível PROVA anulada com X, em par vertical e totalmente sem picote. Parcialmente aberta na junção dos se-
los. Possivelmente única...............................................................................................................................................................................................................................................300
2.327  ◉/*/(*)  MUNICIPAL - 6 Prefeituras: Campinas (2 da mesma série) Indianópolis (1 selo) S.Paulo (3, todos do Divertimento Público) Lindóia (3 selos) Limeira 
(1 e onde sequer consta a cidade no catálogo/estudo) e Sorocaba (1) Parte não constam do catálogo/estudo. Total 11 selos diferentes...................................................120
2.328  ◉/*  MUNICIPAL - Guaratinguetá - Ano 1930 (Os 4 primeiros) e ano 1938 (1$000 e 5$000) Todos constam do catálogo/estudo..................................................120
2.329  **/*  MUNICIPAL - Santos - Ano 1939 ? - 2$000 Brasão Municipal - Imposto sobre diversões - Bloco com 28 selos (7x4).............................................................140
2.330  (*)/*  MUNICIPAL - Santos - Conjunto com 26 diferentes, sendo que boa parte não consta do catálogo/estudo - 2 ◉ no meio. Afixados em folhas quadriculadas 
de album e seprados por tipo de imposto, mas a maioria é de Diversões.............................................................................................................................................................200
2.331  *  MUNICIPAL - São Vicente - Ano 1960 - Prefeitura - Vultos Históricos - Faciais: 0,10/0,20/0,50/1,00/2,00/5,00/10,00/20,00/50,00 e 100,00 - O de 0,20 (D. Pedro 
I) não consta do catálogo/estudo. Total 10 selos diferentes afixados em folha quadriculada de album...........................................................................................................180

2.332  **  Consular - Ano 1935 - 1$000 à 10$000 normal + PROVAS e 100.000Rs (fecho, normal)...................................................................................................................180
2.333  (*)  � esouro Nacional – Exatorias Federais no interior – 1940 – 30Rs a 10.000Rs – 15 PROVAS em pares sem picote, goma e � ligrana. Papel pardo.................180
2.334  **  Goiás - 1939 - Vendas e Consignações - Série completa, faltando o valor de 2.000Rs amarelo, todos em pares horizontal. Total 19 pares...............................180
2.335  (*)  Goiás - Idem ao lote acima 13 faciais diferentes, agora todos em PROVAS (papel jornal) sendo 11 em pares e 2 isolados. Faciais entre 100Rs e 200.000Rs.....180
2.336  ◉/(*) 2 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018: Lote 4112 - Thesouro Nacional, Contas Assignadas, conjunto montado em 2 folhas, com 13 
diferentes faciais usados (até 100.000Rs) e outros 13, de 6 faciais diferentes, agora sem carimbo e sem goma + Estatistica, conjunto com 11, de 9 faciais diferentes entre 
0,10 e 4,00, todas sem uso e montadas em folha + Lote 4142 - Acumulação  em classificador com 550 itens, sendo boa parte em blocos/múltiplos maiores: 24 cintas 
de vinho (50Rs Vermelho) 12 cintas de vinho (25Rs Vermelho) Bloco de 50 Imposto de Consumo de 1901 (20Rs Vermelho, estando 10 deles com decalque) Muitas 
quadras sem picote (PROVAS ?) de Consumo, Seda e Cigarros. Preço original dos 2 lotes - R$ 230, agora sendo oferecido com desconto.............................................180
2.337  ◉ Envelope com 330 diversos, todos da República até anos 60, predominando Federal (tesouro) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algo de S.Paulo.............110
2.338  ◉ Envelope com pouco + de 300, basicamente só da República e cerca de 1/2 sobre fragmento. Incluso alguns estrangeiros e na sua grande maioria consulares 
e a� xados em folhas/fragmentos de passaportes......................................................................................................................................................................................................100
2.339 - Envelope com cerca de 1.800, destas cerca de 100 são do Império, todas as demais da República e Federais....................................................................................180

ESTAMPILHAS - DOCUMENTOS em GERAL
2.340 - BAHIA - Ano 1909 - Papel selado no valor de 300Rs, preenchido com + 1 estampilha Estadual e outro selo Federal. Na edição do catalogo Fleury Curado que 
temos, a data de circulação consta como 1920..........................................................................................................................................................................................................100
2.341 - 5 Fichas de Alistamento Militar, da cidade de Poços de Caldas. Anos 1964/1965 - 1 deles com o respectivo selo de Taxa Militar e os demais com selos do Tesouro 
Nacional.........................................................................................................................................................................................................................................................................100
2.342 - Pacote contendo 176 documentos diversos, abrangendo a parte Federal (maioria) Estadual (alguns) e Municipal (poucos). Incluso também algumas interes-
santes circulares a respeito dos selos � scais a serem utilizados (SC) Incluso vários documentos com estampilhas do exterior, no mesmo documento que a nossa (nor-
malmente traduções, procurações, traslados etc) Folhas de passaporte, Diversos papéis selados (inclusive do Pará) Recibos diversos, Notas Promissórias, IAPETEC, 
Franquia mecânica Fiscal, Nota Fiscal, Capitalização e outros. Ex coleção Francisco Nasz. Aqui saindo a menos de R$ 2,50 por item....................................................400
2.343 - Conjunto com 11 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 compreendendo documentos entre anos 1860 e 1959, entre procurações, traduções, 
certidões diversas, recibos, declarações, papel selado etc. Abrange as 3 esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal. Lotes: 4157, 4158, 4159, 4160, 4162, 4163, 
4164, 4167, 4168, 4169 e 4170. Mediante solicitação, enviaremos a descrição detalhada de cada lote. Preço original dos 11 lotes R$ 805, agora sendo oferecido com um 
bom desconto com relação ao preço original............................................................................................................................................................................................................560
2.344 - Lote com 100 Guias, todas da Cia Petropolitana (Petrópolis) e com centenas de estampilhas de TECIDO (cor verde - tecidos nacionais) com facial de até 
100$000 Réis, com e sem picote e entre anos 20 e depois do ano 1940. Sempre a metade direita do selo, pois a metade esquerda ficava no talão. Todas enviadas para 
a fabrica em Cascatinha (RJ) Aqui pedimos R$ 5 por peça que é muito barato, até em função dos faciais e da quantidade de estampilhas.............................................500

FERROVIA - CARIMBOS - Selos e Hi� ória Po� al
Obs : Neste capítulo alguns selos podem apresentar pequenos defeitos, mas aqui estamos vendendo o carimbo.

2.345  ◉ MADRUGADA REPUBLICANA - 28 carimbos diferentes, todos identi� cados: Ambulante, Ramal, Estações, Estafeta etc. 13 estão em pares e foram calcula-
dos como 1 carimbo só................................................................................................................................................................................................................................................180
2.346  ◉ MADRUGADA REPUBLICANA e SÓ ESTAÇÕES: 22 Carimbos diferentes: Santa Magdalena, Providência, Volta Redonda, Socego, Raiz da Serra, Desen-
gano, Santana, Bom Successo, Indayassú, Campinas, Dona Eusébia, Diviza, Entre Rios, Glycério, Juiz de Fora, Guairy, Recreio, Suruby, Chiador, Bicas, Cruzeiro e 
Rio Formoso - 4 deles em pares. Acompanha Cartão Postal circulado com selo Madrugada 50Rs verde e carimbo: Estação de Pinheiros..............................................160
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2347 - Ferrovia - 41 carimbos diferentes da Madrugada

2350 - Ferrovia - MG

2351 - Ferrovia - 48 carimbos

2356 - Ambulante - 25 peças

2349

2352

2358

2359
2360 - 2 documentos

2361 - 3 conhecimentos de envio

2357 - Ferrovia - 15 carimbos diferentes

2348 - Ferrovia - RS
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FERROVIA - CARIMBOS - Selos e Hi� ória Po� al (Continuação)
2.347  ◉  41 diferentes, sempre aplicados sobre selos da emissão Madrugada Republicana: Trechos, Ambulantes, Estafetas, Estações etc. 14 pares, 2 trincas e 1 quadra 
sempre calculados como 1 carimbo só. Todos identi� cados. No caso de interesse, solicite imagem................................................................................................................180
2.348  ◉ RIO GRANDE DO SUL - Conjunto com 10 carimbos: Sta Cruz x Sto Angelo (quadra)Livramento x Bagé (Quadra) Cruz Alta à Sta Maria, Cond. S.Maria à M. 
Ramos (trinca) Porto Alegre à Uruguayana (par) Porto Alegre à Taquara, Estação Xarqueada e Rio Grande a Bagé (isolado, par e quadra) Anos 1898 a anos 30. Maio-
ria 100% do carimbo ou bem perto disto..................................................................................................................................................................................................................120
2.349  ◉ TRECHOS DE SÃO PAULO - Cartela com 23 carimbos diferentes. todos de trechos de tal cidade à tal cidade e do estado de S.Paulo. Boa parte sobre frag-
mentos e todos os múltiplos calculados com 1 carimbo só. Todos identi� cados. Mediante solicitação enviaremos a relação deles. Acompanha Inteiro Postal tipo BP de 
1910 com carimbo: Rio Claro à Jahú. Engloba as emissões Vovó e Netinha........................................................................................................................................................160
2.350  ◉ MINAS GERAIS - Cartela com 15 carimbos diferentes: Estações, trechos, Estafeta etc. Acompanham 2 peças com os seguintes carimbos: Ambte do Sul de 
Minas nº 8 (ano 1916) e Estação de Curralinho (ano 1921) Engloba as emissões Madrugada, Vovó e Netinha............................................................................................130
2.351  ◉ 2 Cartelas com 48 carimbos diferentes: Estações, Trechos, Ambulantes, Estafeta, Ramal etc. Todos identi� cados e boa parte em múltiplos, sendo 8 em quadras, 
todos calculados como 1 carimbo só. Parte sobre fragmentos. Entre anos 1889 e 1951.....................................................................................................................................240
2.352   Ano 1893 - Inteiro Postal tipo BP (40Rs) circulado do Rio de Janeiro para Bangú com carimbo de chegada: Bangú (Est) Peça com 2 indicações manuscritas 
de "não encontrado e não reclamada" + 6 diferentes carimbos de refugo (dias diferentes) No verso, carimbo do Consulado Geral da Bélgica no Rio de Janeiro. Peça 
com ao todo 12 ! carimbos. Marcante vinco e corte no lado esquerdo. Pede-se veri� car...................................................................................................................................100
2.353   3 Inteiros Postais, todos circulados para Juiz de Fora e com o mesmo carimbo: Estafeta Ambte Central (C. de Minas) sendo 1 em roxo. 2 com chegada e 1 
com carimbo adicional: Ambulante 3ª T - Minas. Anos 1901 a 1909....................................................................................................................................................................100
2.354    2 Notas/conhecimento preenchidas, de despacho de mercadorias, feitas pela mesma empresa, mas em Estradas de ferro diferentes: Ano 1887 - E. de Ferro 
Principe do Grão Pará e ano 1890 - Estrada de Ferro Leopoldina, ambas saindo da Estação de Cascatinha (RJ) e tendo como carga, tecidos........................................160
2.355   /◉ - ESTAÇÃO INICIAL DA E.F .INGLESA - SANTOS - Lote com 20 selos/fragmentos + 2 peças, todos com o carimbo alusivo. Anos 1916 a 1946.........100
2.356     AMBULANTE - Conjunto com 25 peças, maioria diferentes e todas com a palavra AMBULANTE no carimbo: Centro, São Paulo, Campinas, Minas Ge-
rais, SP4, SP2, 1ª Turma, Maritima (S.Paulo) Ramal do Norte, Nocturno, Descalvado, Norte Expresso, Oeste, S6, Santos etc. Apenas 2 não são Inteiros Postais. Todos 
identi� cados e montados em folhas quadriculadas. Anos 1890 a 1919.................................................................................................................................................................270
2.357    Lote com 15 Bilhetes Postais ciculados com diferentes carimbos: Cascavel à Poços (SP) Ambte Norte Rápido, Ambte Nocturno, Ambte SP 4, Couto à S. Cruz 
(RS) 1º Trem Ambte Mogyana, Ambulante do Sul de Minas Nº 22, Cordeiros à Aurora (SP) RM Rio Volta, Ambulante SR 4, Rio Claro à Jahú (SP) Correios do Paraná 
4ª Linha, Porto Alegre à Novo Hamburgo (RS) Ambulante Cachoeira e Cachoeira Correio Ambulante. Entre anos 1895 e 1922.............................................................180

.NAVEGAÇÃO
2.358  Anos 1898/1900 - 4 Peças circuladas (3 inteiros postais + envelope com selo madrugada) todos com o mesmo carimbo frontal : Buenos Ayres a Bordeaux 1º 
- Linha J - nº 4 (2 em azul e 2 em preto). Saidas/destinos : Paraná/Suiça, Rio de Janeiro/Suiça, Pernambuco/Austria e Maranhão/Austria. Todos com chegada...........180
2.359    Ano 1910 - Cartão Postal de Manaus (Rua Henrique Martins) circulado para Portugal, com chegada. Par selo 50Rs Próceres com escasso carimbo: Manaos 
Harbour Cª (Amazonas)..............................................................................................................................................................................................................................................100
2.360 - DESPACHO MARITIMO - 2 documentos timbrados, referentes a navios estrangeiros que aportaram no Brasil (Santos - Ano 1870 e Rio de Janeiro - Ano 1862) 
com os dados dos mesmos e quanto cada um tem que pagar de impostos...........................................................................................................................................................120
2.361 - CONHECIMENTO DE CARGA - 3 conhecimentos de carga, preenchidos, de diferentes navios : Espirito Santo, Olinda e Satellite com datas 1888, 1893 e 1892 
respectivamente e das empresas :  Companhia Brazileira de Navegação a Vapor (o 1º) e Lloyd Brasileiro (os demais)...................................................................................180
2.362 - CIA DE NAVEGAÇÃO ARNT - Lote com 54 notas de embarque/fatura referente o embarque de passageiros, indigentes e cargas para a Prefeitura Municipal 
de Taquari (RS) Apenas 2 não tem os selos � scais do Municipio, que são no minimo 150, pois em média temos 3 selos � scais por peça. Anos 1934 a 1958 - Lote 4199 
da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 130 e agora sendo oferecido com preço reduzido ........................................................................................100

AVIAÇÃO BRASIL (Separado por Empresa Aérea)
AEROPOSTALE

2.363    Ano 1932 - Envelope circulado de Pelotas para a Alemanha - 8 selos no total, sendo 7 na frente, maioria da Série Primazia. No verso, 3 etiquetas o� ciais da 
empresa, azul/vermelha - Correio Aereo/Linhas C.G.A - Carimbo alusivo da empresa....................................................................................................................................100

AIR FRANCE
2.364    Ano 1934 - 2º Voo efetuado por Mermoz com o avião Arc-en-Ciel (Arco Iris) saindo da Bahia (carimbo alusivo da empresa com data 10.6) circulado para 
a França, com chegada. Diversos selos, inclusive o escasso 10$000 Revolução de 30 .........................................................................................................................................360
2.365     Ano 1934 - 2º Voo efetuado por Mermoz com o avião Arc-en-Ciel (Arco Iris) envelope saindo da França (26.5)  chegando no Rio de Janeiro em 29.5. Este é 
o Vôo de ida, já a peça do lote acima, é o Vôo de volta.............................................................................................................................................................................................200

2363 2364 - Mermoz

2365 - Mermoz
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AVIAÇÃO BRASIL ( Continuação - Separado por Empresa Aérea) - BALBO
2.366    Ano 1930 - Raro cartão postal Italiano, em tom azulado, sentido vertical, � gurando aviador + 4 aviões + � gura do General Italo  Balbo e alusivo a “Crociera 
Aérea Transatlântica ITALIA-BRASILE” (Cruzeiro Aéreo Transatlântico Itália-Brasil) Peça com os mesmos carimbos da peça acima + etiqueta alusiva ao evento. Qual-
idade européia, a exemplo dos 2 lotes abaixo.......................................................................................................................................................................270
2.367    Ano 1930 - Raro cartão postal Italiano, � gurando tripulação do Aparelho n° 9 – Esquadrilha “Rosa” e alusivo à “Crociera Aérea Transatlântica ITALIA-BRA-
SILE” (Cruzeiro Aéreo Transatlântico Itália-Brasil) Peça ainda com “etiqueta” na cor da esquadrilha + 2 carimbos alusivos ao evento e também circulada internamente  
e seguindo o lotes acima, em qualidade européia.....................................................................................................................................................................................................270
2.368     Ano 1930 - Raro cartão postal Italiano, � gurando tripulação do Aparelho n° 10 – Esquadrilha “Verde” e alusivo à “Crociera Aérea Transatlântica ITALIA-BRA-
SILE” (Cruzeiro Aéreo Transatlântico Itália-Brasil) Peça ainda com “etiqueta” na cor da esquadrilha + carimbo alusivo ao evento e também circulada internamente  e 
seguindo os lotes acima, em qualidade européia, apenas com mínima raspagem num ponto da imagem (aviador)......................................................................................270
2.369  Ano 1930 - Raro envelope com todos os carimbos alusivos ao 1º Voo da “Crociera Atlântica Itália-Brasile” feita pelo Comandante Italo Balbo. Carimbo 
de chegada + a assinatura dos 18 pilotos que � zeram parte da esquadrilha + de Italo Balbo. Selo alusivo, que tem uma tiragem de só 20.000 exemplares. Os 2 selos 
que estão na peça, tem pontos de ferrugem. Peça que entra também na temática Brasiliana, sendo uma das principais representantes no seguimento da aero� latelia. 
Tivemos uma peça “irmâ” desta na nossa Venda Sob Ofertas de 21/09/2013, mas sem a assinatura dos pilotos, mas em melhores condições. A mesma foi vendida por 
R$ 2.300 + 12% de comissão. Esta peça marca no catalogo Sassone, 2.500 Euros...........................................................................................................................................1.800

C.A.M (Correio Aéreo Militar)
2.370   Ano 1936 - Envelope saindo do Paraguai, para a Alemanha, com transito por Paris + chegada e posterior devolvido com carimbos e etiquetas alusivas. 8 
selos, sendo 7 deles com curioso carimbo circular: Aviacion Militar Brasilena Air France - Primer Correo Aéreo Paraguay Brasil-Europa. Vôo em conjunto ?.........135

CONDOR
2.371    Ano 1930 - Cartão Postal Alemão, � gurando Dirigível LZ 127 e sua rota para a América do Sul, circulado de São Paulo para Recife. Selo vovó + selo 500Rs 
da 1ª série. Curioso porte de só 800 Réis. Etiqueta verde amarela alusiva. Pontos de ferrugem........................................................................................................................100
2.372     Ano 1930 - Envelope re� lado no lado esquerdo, circulado do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, com chegada. Ambos carimbos alusivos. Selo vovó + K11 
(Victor Konder com data 16.1 - 1 semana após seu lançamento) Pontos de ferrugem e peça com vinco central...........................................................................................240
2.373  Ano 1930 - Envelope timbrado e expresso circulado de S.Paulo para Novo Hamburgo, com chegada em Porto Alegre. Ambos carimbos alusivos. Selo K11 
(Victor Konder) + selo vovó correspondente............................................................................................................................................................................................................450
2.374     Ano  1930 - Envelope timbrado do Banco Popular do Rio Grande do Sul, circulado de Porto Alegre para o Rio de Janeiro com chegada. Ambos carimbos alusivos. 
Selo vovó + K11 (Victor Konder) Peça re� lada na parte inferior, onde constava o destino.................................................................................................................................360
2.375  Ano 1930 - Envelope circulado de São Francisco (SC) para o Rio de Janeiro, com chegada (ambos carimbos alusivos) Selo vovó na frente + selo 11 (Victor 
Konder) no verso. Peça re� lada lateral - R$ 2.400 ?..................................................................................................................................................................................................380
2.376  Ano 1930 - Envelope expresso circulado de Florianópolis para o Rio de Janeiro, com chegada. Ambos carimbos alusivos. Selo K11 (Victor Konder) + aéreo + 
2 vovó. Pontos de ferrugem.........................................................................................................................................................................................................................................400
2.377  Ano 1930 - Envelope circulado de Pelotas para o Rio de Janeiro, com chegada. Ambos carimbo alusivo. Selo K11 (Victor Konder) + selo vovó. Peça com falta 
da canto superior esquerdo superior (vide imagem)...............................................................................................................................................................................................250
2.378  Anos 1937/1938 - 3 amostras sem valor (2 só frente e 1 completa) todas enviadas pela mesma empresa em S.Paulo e tendo como destino a mesma empresa na 
Alemanha. 2 com carimbo Via Condor de forma retangular e em cores diferentes e a outra peça com carimbo de isenção pela alfândega Alemã. A peça completa tem 
vistosa franquia múltipla, com 9 selos de 3$000 (Nyrba) a� xados no verso. As outras, misto entre selos Aéreos e Regulares.....................................................................120
2.379    Lote com 31 peças diversas: envelopes timbrados, carimbos alusivos da empresa (Bahia x 2 , Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba - ano 1929)
Via Condor (de várias formas) etiquetas da empresa etc. 16 deles indo para o exterior. Todos circulados nos anos 30 e uma no ano1929..............................................180
2.380    CONDOR/LUFTHANSA - Anos 1934/1938 - 13 envelopes circulados, todos com o carimbo alusivo redondo, aplicado na parte da frente. Em preto, salvo 
1 que está em azul, mas com o endereçamento cortado. 1 deles taxado e 2 com o carimbo alusivo da Bahia no verso. Destinos: Alemanha e Inglaterra x 2...............180

LATECOERE
2.381   Ano 1925 - Cartão circulado de Pernambuco para São Paulo, com chegada no Rio de Janeiro. Carimbo oval alusivo ao vôo de estudos (Pernanbuco/Rio de Ja-
neiro) 4 selos vovó. Müller # 8 - 6.000 Pontos !.........................................................................................................................................................................................................450
2.382  Ano 1925 - Envelope timbrado circulado de Pernambuco para o Rio de Janeiro, com chegada e carimbo oval alusivo ao vôo de estudos. Selo vovó 200Rs. 
Müller 8 - Ótima conservação.....................................................................................................................................................................................................................................500

L.A.T.I.
2.383    Ano 1939 - Cartão postal timbrado da empresa, endereçado ao escritório deles no Rio de Janeiro e com carimbo e texto alusivo ao 1º Vôo: Roma - Rio de Ja-
neiro. 5 selos diversos. Pontos de ferrugem...............................................................................................................................................................................................................280
2.384    Ano 1940 - Envelope circulado de Porto Alegre (27.11) para a Alemanha. Carimbo de transito + � ta de censura Nazista. Selos comemorativos: 139 + 155 
+ vovó. Porte de 10.800Rs (2º porte aéreo internacional).......................................................................................................................................................................................100
2.385    Ano 1941 - Cartão Postal timbrado da empresa, de Natal/Ano Novo, circulado de Santos para S.Paulo, com chegada.............................................................100

2384 2382 - Müller # 8
2383
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LUFTHANSA
2.386    Ano 1934 - 2 envelopes enviados no mesmo dia (7.2) de Porto Alegre, para diferentes cidades na Alemanha, com carimbo alusivo de chegada em Stuttgart. 
Ambos com carimbo em verde do 1º Vôo Brasil-Europa. Selos diversos e normal conservação......................................................................................................................120

VARIG
2.387    Ano 1929 - Envelope circulado de Porto Alegre (8.1) para Rio Grande, com chegada. Carimbo alusivo redondo, da época. Selos V1 + V2 + vovó. Peça bem 
limpa, mas com marca de vinco vertical....................................................................................................................................................................................................................295

VASP
2.388 Porta envelopes, contendo 13 envelopes, sendo 9 timbrados e boa parte alusivos à 1º Vôos: São Paulo/Porto Alegre x 2, Florianópolis/Porto Alegre, São 
Paulo/Itajahi, Anápolis/São Paulo, 3 com carimbo da Feira Nacional de Indústrias, 2º aniversário do Serviço Postal Rápido, 3º aniversário etc. Apenas o vôo de 
Anápolis é de 1941, todos os demais, do ano 1940. Algumas bem limpas, outras com pontos de ferrugem........................................................................................................160

ZEPPELIN (Ordenado pelo nº do Vôo, de acordo com o Catálogo Sieger, após o nº do lote)
2.389    59A/59C - Ano 1930 - Os 3 valores sobre envelope circulado do Rio de Janeiro, via Recife, para a Holanda com chegada + todos os carimbos alusivo ao vôo. 
3 selos vovó para pagar o porte terrestre. 450 UF para os selos isolados fora da carta. Mancha de cola basicamente em todos os selos.......................................................400
2.390  59C - Ano 1930 - Envelope circulado do Rio de Janeiro, via Recife, para a Alemanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z3+ vovó. Peça lavada, 
provavelmente para tirar ferrugem - 320 UF.............................................................................................................................................................................................................250
2.391   59C - Ano 1930 - Envelope registrado ?circulado do Rio de Janeiro, via Recife, para a Espanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z3 + vovó. Peça 
lavada, provavelmente para tirar ferrugem - 320 UF................................................................................................................................................................................................250
2.392    59C - Ano 1930 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Espanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z3 + selo vovó. Limpo.320 UF.........315
2.393      59C - Ano 1930 - Envelope circulado da Bahia para a Alemanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z3 + selo vovó. Bem limpo. 320UF....................360
2.394    59C - Ano 1930 - Envelope circulado do RJ (miolo do carimbo deslocado) para a Espanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z3 + selo vovó.....240
2.395    59D - Ano1930 - Cartão circulado do Rio de Janeiro para os USA, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z7 + selo vovó............................................270
2.396  59D - Ano 1930 - Envelope circulado do Recife para os USA, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Par Selo Z7 + selo vovó.............................................360
2.397  59D - Ano 1930 - Cartão circulado do Rio de Janeiro, via Recife, para os Estados Unidos, com carimbo do Vôo. Selo Z7 + vovó - 370 UF..........................240
2.398     59E - Ano1930 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para os USA, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z8 + selo vovó........................................270
2.399    59E - Ano 1930 - Envelope circulado do Recife para os USA, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z8 + selo vovó.....................................................270
2.400    59E - Ano 1930 - Envelope circulado do Recife para os USA, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z8 + selo vovó.....................................................270
2.401      59E - Ano 1930 - Envelope circulado do Rio de Janeiro, via Recife, para os Estados Unidos, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z8 + vovó............250
2.402    59E - Ano 1930 - Envelope circulado do Recife para Canada, com carimbo alusivo ao Vôo - Selo Z8 +vovó - 370 UF..................................................................250
2.403     59E - Ano 1930 - Envelope circulado da Bahia (incomum origem) via Recife, para os USA, com carimbo do Vôo - Selo Z8 + vovó - 370 UF......................270
2.404     59E - Ano 1930 - Envelope circulado do Recife para os USA, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z8 + selo vovó......................................................270
2.405    59E - Ano 1930 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para os USA, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo Z8 + selo vovó..........................................270
2.406    59E - Ano 1930 - Envelope circulado de Vitória (ES - escasso carimbo aroxeado de origem) via Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, com todos os ca-
rimbos alusivos ao Vôo. Selo Z8 + vovó. ...................................................................................................................................................................................................................290
2.407  125A - Ano 1931 - Envelope circulado de Porto Alegre para a Alemanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Variedade no carimbo do Voo : Miolo 
invertido, que não consta do catalogo Sieger. 6 selos diversos, sendo 1 deles, o 1A8 (O de Serviço cheio) e que não tem cotação no RHM para usado. Interessante por se 
tratar de 2 “anomalias” na mesma peça : Carimbo e selo.........................................................................................................................................................................................675
2.408   130A e 130B - Ano 1931 - 2 envelopes saindo de Porto Alegre para a mesma cidade na Alemanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selos 2$500/200 e 
5$000/300 respectivamente + selo vovó para pagar a parte terrestre.....................................................................................................................................................................140

2407 - Miolo do carimbo invertido

2406 - Escasso carimbo de Vitória
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ZEPPELIN (Ordenado pelo nº do Vôo, de acordo com o Catálogo Sieger, após o nº do lote) Continuação
2.409    139A, 151B, 172, 178, 184 e 190 - Todos do ano 1932 e também todos saindo de Porto Alegre e indo para a Alemanha, com todos os carimbos alusivos aos seus 
respectivos vôos - 4 com selos normais e 2 com selos Zeppelin. Pontos de ferrugem........................................................................................................................................350
2.410   275AA - Ano 1934 - Bonito envelope registrado, circulado do Rio de Janeiro para Portugal, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo aéreo + C72/73 x 2 - 
185 Euros do carimbo + R$ 360 dos selos..................................................................................................................................................................................................................240
2.411   284AA - Ano 1934 - Cartão circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Imperceptível vinco no canto inferior 
esquerdo. Qualidade européia. Selo aéreo + vovó....................................................................................................................................................................................................180
2.412   4 envelopes saindo de Curitiba e com destino paises Europeus, todos com chegada: Sieger 125C, para a Alemanha com Z 10/11 + comemorativo - 190 UF 
+ Sieger 158A, para a Suiça com Z 12 + 3 outros, sem o carimbo do Vôo - 100 UF + Sieger 190, para a Italia com Z 12 + 2 comemorativos - 100 UF e Sieger 220A para 
a Suiça com Z 12 + vovó - 100 UF. Total 490 UF - Boa/razoável conservação.....................................................................................................................................................180
2.413 - Ano 1930 - Raro cartaz relativo à 1ª viagem do Graf Zeppelin para a América do Sul, com tabela de preços, datas etc. Tamanho 39 x 28 cm. Natural marca de 
dobra central em função do seu tamanho..............................................................................................................................................................................................................1.200
2.414 - Ano 1932 - Papel timbrado do Graf Zeppelin para a América do Sul, com plano de vôo nº 6 com datas e valores para as viagens para cá e depois seu devido 
retorno. Tamanho 29,5 x 21 cm. Vinco central.........................................................................................................................................................................................................300
2.415 - Ano 1933 - Papel timbrado do Graf Zeppelin no tamanho de 23x13cm, com tabela de voos, saindo de Porto Alegre e com destino à Alemanha. Normal vinco 
horizontal central, pois era enviado como "mala direta" - Lote 4402 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 120 e agora sendo oferecido com desconto.............100

VÔOS COMBINADOS (2 diferentes empresas Aéreas)
2.416  Ano 1930 - VARIG/CONDOR - Envelope enviado de Pelotas para o Rio de Janeiro. Transportado pela VARIG de Pelotas até Porto Alegre e de Porto Alegre 
ao Rio de Janeiro pelo SYNDICATO CONDOR. No verso carimbo de propaganda oval “O HYDRO-AVIÃO VENCE TEMPO E DISTÂNCIA) e 3 carimbos de trânsito 
e chegada no Rio de Janeiro em 28 NOV 1930. Magní� co porte de 10$400 Réis. Porte ordinário de 700 Réis (300 Rs de porte + 400 Rs de registro). Porte VARIG de 
7$950 Réis (V4 + V6/V10 + V11 + V13/V14). Porte SYNDICATO CONDOR de 1$750 Réis ( K10 + K12/K15). Só calculamos o valor dos selos usados, que foram 
lavados e recolocados na peça através de charneiras: 3.216 UF (Cerca de R$ 12.000)Peça recomposta com charneira.............................................................................1.500
2.417  Ano 1930 - VARIG/DOX - Envelope saindo de Rio Grande, via Varig, com selos alusivos, via Porto Alegre, onde teve seus selos carimbados, via DOX, para 
os Estados Unidos, com chegada. 9 selos diversos para pagar o porte das 2 etapas............................................................................................................................................150
2.418  Ano 1932 - VARIG/ZEPPELIN - Envelope saindo de Porto Alegre para a Alemanha com chegada + todos os carimbos alusivos ao Vôo. Sieger 158A - Selo 
Zeppelin, 2 selos da revolução de 30 e 2 regulares...................................................................................................................................................................................................150
2.419  Ano 1932 - VARIG/ZEPPELIN - Envelope saindo de Porto Alegre para a Suiça com chegada + todos os carimbos alusivos ao Vôo. Sieger 224A - 7 selos 
diversos, sendo 1 deles da Varig - 6.600Rs de porte. Ótima conservação.............................................................................................................................................................150

AVIAÇÃO - DIVERSOS/OUTROS/ACUMULAÇÕES ETC...

2.420   Ano 1926 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Argentina e alusivo ao Raid: Nova York-Rio de Janeiro-Buenos Ayres pelo aviador Don Dugan. 
Sem cotação no catalogo Müller e uma das + raras peças da Aero� latelia Brasileira. Muitas vezes + rara que os triangulares da Condor e da Varig................2.500
2.421  Ano 1927 - Rarissimo envelope alusivo ao Raid: Rio de Janeiro (saida 12.12) à Santiago (Chile) com chegada no dia 13.12. Aviadores franceses: Dieu-
donne Costes e Joseph Lebrix. Muler # 28. Só 11 peças foram viajadas. 6 selos vovó. Peça limpa, mas com vinco horizontal na parte inferior. Uma das jóias da 
Aero� latelia Brasileira e extremamente + rara que os carimbos triangulares da Varig e da Condor, dos quais existentes dezenas de exemplares. São poucas as 
peças na aero� latelia mundial, das quais só foram viajadas nesta baixissima quantia.!..............................................................................................................2.850
2.422    Ano 1945 - 2 Envelopes circulados dentro da cidade de São Paulo, com chegada, militares (isentos de selos) e com os seguintes carimbos: Franquia Post-
al - Base Aérea de Santos (em roxo) e enviado para a Escola Técnica de Aviação com carimbo de recepção na escola + Ministério da Aeronáutica/Escola Técnica de 
Aviação/Correspondência de Soldado/Franquia Postal (vermelho).....................................................................................................................................................................150
2.423    Envelope translúcido timbrado do Serviço Postal Aéreo, no tamanho 29,5cm x 15, utilizado para envio de correspondencias avariadas..............................100
2.424   /*/ ◉ SANTOS DUMONT - Pequeno conjunto montado em 2 folhas com descrição, contendo: Cartão Postal colorido da época, � gurando aeronave + Santos 
Dumont + 3 selos aéreos, usados de 10$000 + 3 selos isolados e na outra folha, bloco com 25 do selo Espanhol homenageando Santos Dumont - todos sem carimbo 
e parte ** (ano 1930).....................................................................................................................................................................................................................................................180

Caso você seja um colecionador por país, consulte também o setor dos temáticos. O mesmo ocorre 
se você for um colecionador temático - consulte o setor de países, pois as vezes o selo temático 

pode e� ar classi� cado por país. 
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2430 - 10 carimbos diferentes

2431 - EPD 1

2428

2432 - EPD 3

2433 - EPD 4

2439 - Grandiosa coleção em 11 ! Pastas e 3.000 peças

2435 - EPD 29

2434 - EPD 9

2440 - Máximos - 134 diferentes

2427 - Não catalogado

2425 - Santos Dumont - 283 itens diferentes
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AVIAÇÃO - DIVERSOS/OUTROS/ACUMULAÇÕES ETC... (Continuação)
2.425    SANTOS DUMONT - Importante conjunto montado em 107 folhas de sul� te e dentro de pasta, contendo 23 folhas com selos (115 itens no total, que podem 
ser 1 selo, Uma quadra, 1 Bloco e Uma folha completa) e 84 folhas com peças em geral : circulados, franquia mecânica, folhinhas o� ciais e não, editais, carimbos alu-
sivos, Fdcs o� ciais e não, Inteiros Postais, Máximos O� ciais e não, carimbos com nome Santos Dumont etc (168 itens) No total temos 283 itens diferentes, pois as vezes 
a � gura é igual, mas o carimbo da cidade diferente, data diferente, selo diferente, cachet diferente etc. Os 2 setores basicamente ordenados por data e nos 2 temos algum 
material do extrangeiro homenageando Santos Dumont. Parte das peças/selos são catalogados e só neles temos cerca de R$ 5.000 pelo catalogo de 2013, fora todo o 
resto não computado. Conjunto que levou um bom tempo para ser composto e que agora estamos vendendo em 1 lote só. Nunca antes tivemos um conjunto tão ex-
tenso só deste assunto...............................................................................................................................................................................................................................................1.800
2.426    Conjunto com 3 lotes remanescentes da nossa 66ª VSO de 13/10/2018: Lote 1466 - CONDOR - Ano 1936 - Envelope circulado de Belem para o Rio de 
Janeiro, com chegada. Carimbo frontal retangular: Serviço Aéreo Condor, Inauguração da linha aérea Nacional, Rio de Janeiro/Pará - Abril 1936 - 4 selos comemora-
tivos diversos + Lote 1.485 - NAB - Ano 1942 - 2 envelopes (1 registrado) circulados de Pernambuco para o Rio de Janeiro, com chegada + todos os carimbo alusivos 
ao vôo inaugural + Lote 1.513 - DIVERSOS - Porta envelope com 33 peças diversas, sendo a agrande maioria diferentes e entre anos 1949 e 2001: Envelopes de 1º dia, 
folhinhas, Cadernetas, Santos Dumont, 1º Vôos, Vôo por balão, Cias aéreas, carimbos comemorativos etc. Preço original R$ 210, agora sendo oferecido com 30% de 
desconto do preço anterior..........................................................................................................................................................................................................................................140

FDCs (Envelopes de 1ª Dia)
2.427    Ano 1975 - Selo C920 (ONU) sobre envelope "Estados Brasileiros" Carimbo de 1º dia (SP) Não catalogado neste selo, que é o único do ano de 1975 nestas con
dições..............................................................................................................................................................................................................................................................................100
2.428    82 - João do Pulo - CBC + PD (SP) - 350 UF..........................................................................................................................................................................................300

2.429    296/300 - Brasiliana de 1983 - Selos dos Blocos. Limpissimos - 5.000 UF..................................................................3.000
2.430    590 - Ano 1993 - 150 Anos do Olho de Boi - 10 Fdcs com diferentes carimbos alusivos ao evento e aos dias da exposição - 320 UF ++.................................240
2.431    EPD 1 - Turismo no Brasil - Série completa - Sem cotação no catalogo RHM....................................................................................................................................100
2.432    EPD 3 - Aviões Brasileiros - Série completa - Sem cotação no catalogo RHM....................................................................................................................................100
2.433    EPD 4 - 5º Centenário do Descobrimento do Brasil - Sem cotação no catalogo RHM.....................................................................................................................100
2.434    EPD 9 - Frutas em percê - Série completa em 1 EPD e depois os faciais de 0.10, 0.20 e Melancia em Epds separados que não são catalogados. A 1ª peça não 
tem cotação no catalogo...............................................................................................................................................................................................................................................200
2.435    EPD 29 + (29A/29D) Série Frutas - Os 4 valores em 1 envelope e depois cada valor em envelope separado, que não é catalogado...........................................100
2.436    Pacote com 130 assim dividido: 50 diferentes entre anos 1978 e 1983 + 40 diferentes entre anos 1978 e 1983 + 4 jogos completos (40 no total) com os ca-
rimbos alusivos à Exposição Brasiliana 1979. Um ou outro com pontos de ferrugem.......................................................................................................................................100
2.437     Sacola contendo 720 entre anos 1975 e 1983, com ênfase no começo dos anos 80. Incluso alguns com blocos e itens melhores, como nº 27D (CBC + PD) 66A 
(CBC) No minimo temos o equivalente à cerca de R$ 9.000 de catalogo. Aqui pedimos apenas 4,5 % !! deste valor, ou seja, cada peça sai a menos de R$ 0,60 !!............400
2.438   PARTICULARES - Coleção dentro de caixa contendo 639 DIFERENTES, entre anos 1935 e 1997. Identi� cados, encaixados sequencialmente e assim dis-
tribuídos em 4 setores : 541 diferentes entre Comemorativos e aéreos + 8 de Hansen entre anos 1953 e 1990 + 77 com Regulares entre séries Vultos Celebres e Frutas 
e 13 com Blocos/selos de Blocos, onde só eles carimbados são cotados em algo equivalente a R$ 700 (catálogo de 2013) Boa parte destes Fdc’s são anteriores aos En-
velopes O� ciais, que começaram em 1965, pararam e depois recomeçaram em 1972, portanto não existem Fdc’s o� ciais de boa parte dos selos Brasileiros. Qualidade 
de uma modo geral boa, com alguns pontos de ferrugem, mas muitas peças em perfeito estado. Dezenas de séries completas e alguns anos bem abastecidos. Diversos 
tipos : em Branco, tipo “Olho de Boi” e de vários editores : Cover Club, Clube Filatélico do Brasil, Brasil Cover, Interphila etc. Aqui pedimos apenas R$ 0,70 !! por 
peça, que é muito barato, pois em boa parte dos casos sequer paga o valor do selo usado, além dos Blocos já serem bem cotados............................................................450
2.439    Grandiosa coleção em 11 !! Pastas de formato grande e entre anos 1965 (nº 1) e o ano 2014. Ao todo, 3.033 !! peças diferentes. 
Muita coisa sem calcular, pois não tem cotação no catalogo RHM, como: regulares, parte de séries/se tenants (principalmente a partir 
de 1997) selos de Blocos, carimbos no exterior, carimbos de cidades diferentes, carimbos de exposições � latélicas e Automatos. Por-
tanto só foi computado o que se encontra catalogado. Temos um inventário feito ano a ano, com o nº de Fdcs/EPDs e o valor do cata-
logo em Unidades Filatélicas que chega na soma de 16.565 UF (Cerca de R$ 64.000) Lembrando que todas as peças são DIFERENTES
entre si, ora no carimbo, ora nos selos, nas opções etc.Aqui pedimos apenas 1,70 por peça, que é muito barato, pois a média dos cata-
logados seria de 5,50 UF (cerca de R$ 21) por peça. Só o material em Reais é capaz de ser maior de facial do que pedimos por todo o 
lote. Condição de pagamento: 5 parcelas iguais...........................................................................................................................................5.000

MÁXIMOS - PARTICULARES 
2.440 - PARTICULARES - Lote com 134 diferentes entre anos 30 e 2007. Não podemos a� rmar com certeza se todos se encaixam nas regras da Maxima� lia..........450

EDITAIS
2.441 - Sacola contendo pouco acima de 700, todos à principio selados e entre anos 1978 e 1983. Incluso com Blocos e regulares. Aqui saindo a menos de 0,40 centavos 
cada, que é muito barato..............................................................................................................................................................................................................................................250
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2444 - Caixa com 725 peças
2445 - Grau de raridade 10

2448 - Grau de raridade 10

2451 - Grau de raridade 10

2452 - 11 peças no total

2465 - Estádios de Futebol - 777 !! diferentes2455 - 4 diferentes2457

2456

2450 - Grau de raridade 10

2447

2461

2443 - 11 peças no total

2446 - Fita não catalogada

2449 - Carimbo não catalogado
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EDITAIS (Continuação)
2.442 - ANOS 1969 a 2012 - Coleção dentro de 10 pesadas pastas, contendo 1.276 Editais diferentes, só computados os selados. De 1992 a 2003 está completo, mas SEM 
OS SELOS. Incluso diversas variações, séries completas, carimbos de diferentes localidades, como por exemplo: nº 1 de 1976 das cidades de Belém, Sergipe e Bauru, 
nº 02 de 2005 das cidades de Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e São José do Rio Preto, nº 05/2005 de 24 ! cidades diferentes, nº 16 de 2007 de 28 
! cidades diferentes e nº 25/2010 também de 28 ! cidades diferentes entre outros. Muitos com Blocos, vários dos bons anos 70 etc. Só de facial de 2004 a 2012 temos 
gigantesco valor. Aqui pedimos apenas R$ 1,50 por edital selado, que no caso de muitos em Reais, � ca bem abaixo do facial................................................................1.900

FRANQUIA MECÂNICA
2.443  Modelo New Zeland - 11 peças, sendo 8 do tipo 1 e 3 do tipo 3. Anos 1925 a 1937 .........................................................................................................................150
2.444 - Caixa contendo 725 peças circuladas, sendo a maioria Cartões Postais. Entre anos 50 e anos 2000....................................................................................................360

CENSURA (Referência de acordo com o e� udo de J. Mei� ert - Arge Brasilien, Alemanha)
2.445   Ano 1930 - Envelope aéreo circulado de Florianópolis (carimbo verde de origem) para o Rio Grande do Sul, com chegada. No verso, o raro carimbo em 
6 linhas: 1.9.1.0 (grau de raridade 10 (o máximo existente) assinado pelo Ten. Cel. Plinio Alves (Chefe E.Maior) Acreditamos que o signi� cado para F.O.S.R - seria: 
Forças O� ciais Serviço República...............................................................................................................................................................................................................................400
2.446   Ano 1930 ou 1932 ? - Envelope circulado de Pederneiras (SP) para o Rio de Janeiro. Fita que não consta do catalogo: Censurado pela Policia de Pederneiras. 
Indicação manuscrita frontal: Remetta-se ao Sr Ministro da Viação Vicente Rao. Selo vovó 300Rs................................................................................................................100
2.447   Ano 1930 - Envelope circulado de Canindé (CE) para o Rio de Janeiro com chegada. Carimbo 1.4.5.0 - 300Rs de porte em selos vovó.................................100
2.448   Ano 1932 - Envelope timbrado circulado de Itapetininga (SP) para São Paulo, com chegada. Fita 3.6.12.0 (raridade 10 no estudo - o máximo existente) + 
outro carimbo de censura no verso (pouco legível e talvez não conste) e letras JJR referencia 2.2.2.0 - Selo vovó 200Rs.............................................................................100
2.449   Ano 1935 - Envelope expresso ou registrado, circulado de Campinas (SP) para o Rio de Janeiro, com chegada. Carimbo em 2 linhas e que não consta do 
catalogo: CENSURA CAMPINAS + � ta comum parda para lacrar - 3 selos vovó..............................................................................................................................................100
2.450   Ano 193 ? - Telegrama o� cial dos correios, enviado de ? para o Rio de Janeiro. Carimbo 1.2.20.0 (nº 6) e com grau de raridade 10 (o maior).......................150
2.451   Ano 1940 ? - Envelope circulado de São Paulo para Ribeirão Preto, com carimbo parcial de chegada. Fita modelo 19 + carimbo 1.4.12.3. No catalogo consta 
a utilização durante a Revolução de 32, mas este aqui é bem depois. Selo C139. Grau de raridade 10 (o máximo existente)......................................................................100
2.452   Lote com 11 peças censuradas (2 são só fragmentos) parte circulada internamente, parte vindo do exterior e onde recebeu a censura quando da entrada. 
Apenas 1 tem só a censura do destino. Anos 1919 a 1945. Vide imagem na web.................................................................................................................................................150

CARTÕES POSTAIS (Por ordem de E� ado - SIGLA) e FOTOS
Obs : Basicamente todo o seguimento de Cartões Postais encontra-se fotografado no nosso site. No caso dos lotes/conjuntos, apenas um ou 

outro cartão foi fotografado, portanto, havendo interesse solicite imagens complementares. A sequencia é pela sigla do estado.
2.453 - MG - Lote com 114 diferentes de cidades do interior de Minas Gerais: Cambuquira, Ouro Preto, São Lourenço, Sabará, Araxá, Poços de Caldas e outros. 
Diversos fotográ� cos. Anos 20 a 50.Aqui saindo a R$ 3,50 por cartão.................................................................................................................................................................380
2.454 - PR - Conjunto com 60 diferentes. Alguns circulados e diversos tipo fotográ� co. Entre anos 10 e 50.Aqui saindo a R$ 6 por cartão............................................360
2.455 - PR - Paranaguá - 4 diferentes do mesmo editor: Borio & Cº e da mesma série. Vide imagem na web................................................................................................100
2.456 - RJ - Petrópolis - Estrada de Ferro de Petrópolis , sem editor. Circulado de 1898 para a Espanha com chegada. Selo Madrugada 100Rs com carimbo octogonal 
do Paquebot Buenos Ayres a Bordeaux 2ª Linha K nº 5. Ótima conservação......................................................................................................................................................120
2.457 - RJ - Entreé de rio et fort de Sta Cruz, sem editor. Circulado em 1900 para a Alemanha com chegada. Selo Madrugada 100Rs com carimbo octogonal do 
Paquebot Buenos Ayres a Bordeaux 2ª Linha K nº 4. Ótima conservação............................................................................................................................................................100
2.458 - SC - São Francisco - 4 diferentes, sendo 3 do mesmo editor: Hugo Quidde - nº 54, 61 e 62 e o outro fotográ� co............................................................................120
2.459 - SP - Largo de S.Bento - nº 7 edição Mundo Ilustrado, circulado em 1905 para a Suiça com chegada. Selo Madrugada 100Rs com carimbo octogonal do Paque-
bot Buenos Ayres a Bordeaux 1ª Linha J nº 4. Ótima conservação........................................................................................................................................................................100
2.460 - SP - Ribeirão Preto - 21 diferentes entre décadas de 40 e 50. Parte fotográ� cos.....................................................................................................................................120
2.461 - Ano 1905 - Lote com 3 diferentes, todos circulados para a Bélgica, com chegada e selo 100Rs Madrugada vermelho. Vide imagem na web.............................160
2.462 - SP - 48 diferentes fotográ� cos, tipo Wessel e Colombo..............................................................................................................................................................................170
2.463 - Pesada caixa com pouco acima de 5.000 (cinco mil !!) todos à partir dos anos 60, até os anos 2000. Basicamente só vistas de cidades ou aspectos dentro de 
cada cidade. Aqui pedimos apenas 0,15 centavos !! cada. À primeira olhada, todos sem uso e com alguma repetição. Não necessariamente todos os estados Brasileiros 
estão respresentados. Material vindo da mesma origem do lote # 1589 da nossa 66ª VSO de 13/10/2018 e que continha a mesma quantidade. O preço minimo pedido 
também é o mesmo ......................................................................................................................................................................................................................................................750
2.464 - SOUVENIRS/CADERNETAS - Lote com 95 diferentes, com centenas de cartões no total. Alguns poucos antigos no meio, grande maioria começando aparen-
temente a partir dos anos 80........................................................................................................................................................................................................................................300
2.465 - ESTÁDIOS DE FUTEBOL - Coleção com 777 !! diferentes e destes, 139 são do Exterior e 56 tem relação com o tema Futebol: Jogadores, Times, Propaganda etc. 
Basicamente tudo à partir dos anos 80. Todos os estados Brasileiros representadados. Ótima qualidade de um modo geral. É a 1ª vez que temos esta quantia de cartões 
deste setor especi� co....................................................................................................................................................................................................................................................750

2458 2459 2460 - 21 diferentes de Ribeirão Preto
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2469 - Bahia - 110 diferentes

2471 - Minas Gerais - 400 ! diferentes

2470 - Ceará - 41 diferentes 2472 - Belém - 38 diferentes

2476 - 64 do Rio Grande do Sul

2477 - SC - 57 diferentes
2479 - Outros Estados 78 diferentes

2473 - Paraná - 78 diferentes

2474 - Pernambuco - 43 diferentes
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CARTÕES POSTAIS (Por ordem de E� ado - SIGLA) e FOTOS (Continuação)
2.466 - FOTOS - Caixa com 159 fotos preto/branco (alguns são Postais) entre anos 10 e 60. Maioria topogra� a, mas � ores, móveis, construções, natureza, familia em 
navios etc. Entre tamanhos 8,5x6cm e 18x13cm. Várias com indicação de lugares: Teresópolis, Antonina (PR) Santo Amaro, Campos do Jordão etc. Dentro, 85 nega-
tivos de plástico e 1 de vidro, com várias cenas. Um ou outro é do exterior. Lote 4520 da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 160 e agora sendo 
oferecido com desconto, onde cada foto sai por menos de 0,80 centavos !!.........................................................................................................................................................120
2.467 - FOTOS - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018: 4514, 4515 e 4519 com ao todo 100 fotos diversas entre décadas de 30 e 60, parte soltas, 
parte em album/folders etc. Mediante solicitação enviaremos a relação detalhada de cada lote que tinham um preço original de R$ 230 e agora estamos agrupando em 
1 lote só com preço reduzido.......................................................................................................................................................................................................................................180
2.468  - Lote com 6 Postais: AM - Rio Branco, Indio Macuchi - G. Huebner & Amaral ref. 4635 - Circulado em 1907 - Colorido + PE - 3 diferentes, sendo 2 coloridos. 
Os 3 circulados + RJ - 2 diferentes circulados para a Noruega com selo próceres 100Rs. Vide imagem na web............................................................................................240

Obs : Todos os próximos 11 lotes (2.469 a 2.479) referem-se a cartões do tipo "fotográ� cos", quase nenhum circulado e basicamente entre 
começo da década de 40 e � nal da década de 50. É possível que haja alguma repetição nos lotes maiores.

2.469 - BAHIA - 110 diferentes....................................................................................................................................................................................................................................350
2.470 - CEARÁ - 41 diferentes.....................................................................................................................................................................................................................................200
2.471 - MINAS GERAIS - 400 !!...............................................................................................................................................................................................................................1.200
2.472 - PARÁ - Só Belém - 38 diferentes, com diversos não fotográ� cos..............................................................................................................................................................280
2.473 - PARANÁ - 78 diferentes..................................................................................................................................................................................................................................300
2.474 - PERNAMBUCO - 43 diferentes.....................................................................................................................................................................................................................185
2.475 - RIO DE JANEIRO - 170..................................................................................................................................................................................................................................520
2.476 - RIO GRANDE DO SUL - 64, com alguns poucos não fotográ� cos..........................................................................................................................................................300
2.477 - SANTA CATARINA - 57 diferentes...............................................................................................................................................................................................................185
2.478 - SÃO PAULO - Caixa com 285.........................................................................................................................................................................................................................900
2.479 - OUTROS ESTADOS: Sergipe (2) Espirito Santo (11) Mato Grosso (5) Maranhão (3) Ilha no Marajó (5) Paraiba (29) Piaui (2) Amazonas (17) Goias (5) e Rio 
Grande do Norte (9) Total 78 diferentes....................................................................................................................................................................................................................380

 CARIMBOLOGIA - SELOS
Obs : Todos os próximos 11 lotes(nº 2.480 a 2.490) faziam parte da coleção do conhecido colecionador Helmut Ponge (SP) e é composta só de 
carimbos do Estado de S.Paulo. Englobam selos isolados e/ou fragmentos e História Postal (na sua maioria Inteiros Postais) No nosso site estão 
apenas parte das imagens de cada lote e mediante solicitação podemos enviar a relação de cada cidade dentro da letra. Lembrando que todos os 

múltiplos sempre foram computados como 1 carimbo só. Em alguns casos, temos até blocos de 10 selos no lote.

2.480   /◉  LETRA A - Conjunto montado em antigas folhas e separados pelas cidades/localidades/bairros/agencias etc. Começa antes do ano 1900 e vai até o começo 
dos anos 70. Ao todo, 299 selos/fragmentos e 30 peças circuladas, sendo 4 remessas de valor (no minimo R$ 150 de catalogo cada) Lembrando que todos os múltiplos 
(que são dezenas) foram calculados como 1 carimbo só. Lote 4678 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 380 e agora sendo oferecido com desconto..............260
2.481   /◉  LETRA E - Conjunto similar ao lote acima, agora com 57 selos/fragmentos e 18 peças circuladas, sendo 3 remessas de valor. Lote 4679 da nossa 65ª VSO 
com preço original de R$ 135 e agora sendo oferecido com desconto...................................................................................................................................................................100
2.482   /◉  LETRA I - Conjunto similar ao lote acima, agora com 320 selos/fragmentos e 39 peças circuladas, sendo 2 remessas de valor. Lote 4680 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 450 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................315
2.483   /◉  LETRA L - Conjunto similar ao lote acima, agora com 197 selos/fragmentos e 21 peças circuladas, sendo 1 remessa de valor. Lote 4681 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 260 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................180
2.484   /◉  LETRA M - Conjunto similar ao lote acima, agora com 292 selos/fragmentos e 30 peças circuladas, sendo 1 remessa de valor. Lote 4682 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 380 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................265
2.485   /◉  LETRA N - Conjunto similar ao lote acima, agora com 82 selos/fragmentos e 18 peças circuladas, sendo 2 remessas de valor. Lote 4683 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 150 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................105
2.486   /◉  LETRA P (Pa à Pe) - Conjunto similar ao lote acima, agora com 212 selos/fragmentos e 25 peças circuladas, sendo 3 remessas de valor. Lote 4684 da nossa 
65ª VSO com preço original de R$ 290 e agora sendo oferecido com desconto....................................................................................................................................................200
2.487   /◉  LETRA P (Pi à Pr) - Conjunto similar ao lote acima, agora com 281 selos/fragmentos e 28 peças circuladas, sendo 4 remessas de valor. Lote 4685 da nossa 
65ª VSO com preço original de R$ 360 e agora sendo oferecido com desconto....................................................................................................................................................255

2475 - Rio de Janeiro - 170 cartões 2478 - São Paulo - 285 cartões



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

160

2491 - Acre - 10 Carimbos 2492 - Bahia - 63 Carimbos

2496 - Ribeirão Preto (SP) 24 itens 2498 - Curitiba - 50 peças no total

2500 - Rio Grande do Sul - 53 carimbos diferentes
2499 - Rio Claro (SP) Lote com 31 Inteiros

2495 - Porto Alegre- 39 Carimbos

2494 - Pernambuco - 21 Carimbos2493 - Bragança (SP) 25 itens
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CARIMBOLOGIA - SELOS (Continuação)
2.488   /◉  LETRA R - Conjunto similar ao lote acima, agora com 185 selos/fragmentos e 13 peças circuladas, sendo 3 remessas de valor. Lote 4686 da nossa 65ª 
VSO com preço original de R$ 210 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................................................................................150
2.489   /◉  LETRA S - Conjunto similar ao lote acima, agora com 515 selos/fragmentos e 64 peças circuladas, sendo 10 remessas de valor. Lotes 4687, 4688 e 4689 
da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 730 e agora sendo oferecido em 1 lote só e  com desconto........................................................................................................510
2.490   /◉  LETRAS T e U - Conjunto similar ao lote acima, agora com 194 selos/fragmentos e 24 peças circuladas, sendo 2 remessas de valor. Lotes 4690 e 4691 da 
nossa 65ª VSO com preço original de R$ 280 e agora sendo oferecido com desconto.......................................................................................................................................195
2.491  ◉  ACRE - Lote com 10 itens englobando as emissões: Madrugada, Próceres e Vovó: Xapury, Empresa Rio Branco, Adm Correios, Boca do Acre e Rio Branco. 
Apenas 3 não estão em múltiplos. Incluso 2 quadras..............................................................................................................................................................................................120
2.492  ◉  BAHIA - Cartela com 63 carimbos de localidades/agencias, de 49 diferentes. As vezes o local é o mesmo, mas muda a cor, formato, ortogra� a etc. 38 múlti-
plos computados como 1 carimbo só e desdes, 14 estão em quadras. Engloba 3 emissões: Madrugada, Vovó e Netinha. Incluso 2 ferroviários: Linha Nazareth e Bahia 
x Bon� m. Todos identi� cados....................................................................................................................................................................................................................................200
2.493  ◉  BRAGANÇA (SP) - Cartela com 25 itens, maioria com carimbo do tipo Francês e do começo da República. Boa parte sobre emissão Madrugada. Todos os 6 
múltiplos calculados como 1 carimbo só. Entre anos 1890 e 1952. Incluso Inteiro Postal do ano 1911, com carimbo ferroviário : Bragança à Campo Limpo. Peça com 
furo de arquivo..............................................................................................................................................................................................................................................................200
2.494  ◉  PERNAMBUCO - Cartela com 21 carimbos diferentes, de 16 localidades/agencias diferentes. Engloba 2 emissões: Madrugada (grande maioria) e Vovó. Os 
8 múltiplos foram calculados como 1 carimbo só. Incluso 2 quadras. Mediante solicitação, enviaremos a relação.......................................................................................150
2.495  ◉  PORTO ALEGRE - Cartela com 39, boa parte do tipo "triangular" da Posta Urbana e/ou circular. Diversos sobre fragmentos e 12 em múltiplos (até em 
quadra) calculados como 1 carimbo só. Emissões Alegoria e Vovó......................................................................................................................................................................100
2.496  /◉  RIBEIRÃO PRETO - Cartela com 24 itens, incluso 8 quadras. Todos os 9 múltiplos foram calculados como 1 carimbo só. Anos 1886 a 1956. Acompan-
ham 8 peças circuladas entre anos 70 e 90................................................................................................................................................................................................................180
2.497  /◉  3 diferentes cidades: Caçapava (18 selos/fragmentos + 5 peças) Piracicaba (47 selos/fragmentos + 7 peças) e Taubaté (48 itens entre selos e peças) Entre 
anos 1896 e 1982 - Lotes 4639, 4657 e 4728 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 310 e agora agrupados em 1 lote só com preço reduzido...............................215

CARIMBOLOGIA - HISTÓRIA POSTAL (Ordenado pelo E� ado/Cidade e depois pelo tipo, diversos etc..)
2.498    CURITIBA - Belo conjunto contendo 50 peças circuladas, basicamente todas diferentes entre sí e todas com relação à CURITIBA, ou seja, indo ou saindo de 
Curitiba, carimbos de Curitiba etc. Incluso 5 peças não circuladas e que não foram contadas. Engloba os anos 1890 a 1957 e de vários setores: Inteiros Postais em geral 
(parte com selos complementares) Comemorativos, Próceres, Netinha, Vovó, Bisneta, Madrugada, Aéreos, Porte de Impresso, Parte circulado internamente, parte 
para o exterior. Incluso 3 franquias isoladas do padrão réis que cotam 210 UF + Inteiro EN75DE (com decalque interior, que não é catalogado) Cinta CT 5 - 120 UF. 
Tudo dentro de folhas importadas de porta envelope. Os R$ 8 pedidos por peça é muito barato.....................................................................................................................400
2.499    RIO CLARO (SP) - Lote com 31 Inteiros Postais (envelopes/Bilhete Postal e Carta Bilhete) indo (grande Maioria) ou saindo de Rio Claro (SP) Incluso ca-
rimbos de cor. Anos 10 a 30. Qualidade de média a boa.........................................................................................................................................................................................150
2.500   RIO GRANDE DO SUL - Coleção dentro de porta envelope importado, contendo 53 peças diferentes, só sobre inteiros postais : Envelopes, Bilhete Postal, 
Carta Bilhete e Cintas. Começa na Adm dos Correios e termina em Vendellino. Mediante solicitação enviaremos a relação das cidades constantes neste lote. Engloba 
os anos de 1891 a 1940. Todos um a um identi� cados. Os R$ 10 pedidos por peça, em muitos casos sequer paga uma fração do inteiro normal...................................540
2.501    RIO GRANDE DO SUL - Conjunto com 54 peças com diferentes carimbos de cidades/agencias. Maioria são inteiros postais: Adm. dos Correios, Alfredo 
Chaves, Cachoeira (3 diferentes, sendo 2 registrado - 1 em roxo) Colonia S.Marcos, Campo Bom, Candelária, Dona Francisca (com quadra 100Rs Próceres) Estrella, 
Erechim (2 diferentes - 1 registrado) Ex Colonia Snto Angelo, Guarany, Hamburgo Velho, Irahy (aroxeado) Jaguary + Sta Maria (na mesma peça) Lageado (2 difer-
entes) Montenegro, Marques de Souza, Marcelino Ramos, Nova Wurttemberg, Novo Hamburgo, Nova Hamburgo, Paraizo, Pedras Brancas, Porto Alegre (2 diferentes 
- Posta Urbana e outro em vermelho, com selos complementares caídos) Rio Pardo (registrado) Rincão de S.Pedro, S. J. da Reserva (2 diferentes) S.J. do Hortencio, S. 
Vendelino, S. Leopoldo, São Sepé, Serro Branco (frente de remessa de valor) Santa Cruz (3 diferentes) Serro Azul, ..... de S.Lourenço, S. Gabriel, São João Camaquam, 
São Miguel de Dois Irmãos (2 diferentes) Taquary, Taquara, Tristeza, Uruguayana, Viamão, Venancio Ayres, V. � ereza. Anos 1886 ao começo dos anos 30, mas a 
maioria concentrado nos anos 10/20.Aqui também pedimos apenas R$ 10 por item........................................................................................................................................540
2.502    SANTA CATARINA - Conjunto com 83 peças circuladas diferentes (cidades/agencias) entre anos 1882 e 2008. As vezes o carimbo da cidade é o mesmo, 
mas de um tipo/cor/formato diferente. Aqui saindo a R$ 3,25 ! por peça............................................................................................................................................................270
2.503 - SÃO PAULO (LETRA A) - 17 cidades/agências diferentes, todos são Inteiros Postais: Aguas do Prata, Agua Branca, Agudo, Ambulante Maritimas, América, 
Amparo (2 diferentes) Anhemby, Arara, Arraial dos Souzas, Araraquara (2 diferentes) Araçatuba, Areias, Atibaia, Avaré e Avenida Paulista (cinta com 2 selos próceres 
indo para o Uruguay) Anos 1896 a 1935....................................................................................................................................................................................................................180

2501 - Rio Grande do Sul - 54 carimbos diferentes 2503 - São Paulo (Letra A) 17 carimbos diferentes
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2504 - São Paulo (Letra S) 37 carimbos diferentes

2506

2510 - Selo Teste - 10 diferentes

2508 - Vermelho Duplo

2520 - Coleção com cerca de R$ 13.000

2519 - Acima de R$ 10.000 de catálogo

2511 - Cartelas com quase 300 selos

2512 - Cerca de 400 selos
2507 - 164 etiquetas diferentes

2509 - Treinamento - 690 etiquetas no total, sendo 46 Tete Beches
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CARIMBOLOGIA - HISTÓRIA POSTAL (Ordenado pelo E� ado/Cidade e depois pelo tipo, diversos etc..) 
(Continuação)

2.504 - SÃO PAULO (LETRA S) - 37 cidades/agencias diferentes, basicamente todos são Inteiros Postais e um ou outro com selos complementares: São Pedro (2 dif-
erentes) São Manoel (2 diferentes) São Paulo (2 diferentes) Sodrélia, Saltinho, Santa Cecilia (2 diferentes) São Vicente, S.Anna Vargem Grande, S.Cruz do Rio Pardo, 
S.João da Boa Vista (2 diferentes) S.Manoel do Paraizo (2 diferentes) S.Cruz das Palmeiras. S. José dos Campos (2 diferentes) São Joaquim, Silveiras, Santa Cruz do Rio 
Pardo, São Carlos, São Carlos do Pinhal (2 diferentes) Santos (2 diferentes) São Paulo de Agudos, Santa Rita dos Coqueiros, S.J. do Barreiro, S.José do Rio Preto, São 
Roque (3 diferentes) S.Luiz do Parahytinga e Santo André. Salvo por 1 peça que é dos nos 50, todas as demais no máximo até os anos 30. Alguns inteiros marcando 
entre R$ 100 e R$ 300 de catalogo. Aqui pedimos apenas R$ 11 por peça que em muitos casos sequer paga o inteiro postal sem o detalhe da carimbologia...............400
2.505    DIVERSOS - 118 envelopes circulados, maioria com diferentes carimbos de cidades/agências. Predomina: Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio Grande 
do Norte, mas outros estados no meio. Anos 1979 a 1982. Arquivo "Catani" - Lote 4731 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 150 e agora sendo oferecido com 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................100

ETIQUETAS EM GERAL
2.506 - Ano ? - Obrigatória de requerimento apresentados aos correios (provável entre anos 1900 e 1910) Cor turquesa - Similar à lote do 1º e único leilão realizado 
por J.R. Baylongue em 1977 e de onde tiramos este dado.......................................................................................................................................................................................500
2.507 - Envelope com 164 diferentes entre anos 20 e 70. Grande variedade de assuntos...................................................................................................................................160
2.508  (*) TREINAMENTO - Anos 80 - Facial 0,50 - Quadra nova sem uso e marcante variedade: DUPLA IMPRESSÃO DO VERMELHO, bem visivel na palavra "sem val-
or"...............................................................................................................................................................................................................................................................................225
2.509  (*) TREINAMENTO de novos funcionários da ECT- Anos 80 - Conjunto com 6 diferentes (de pelo menos 2 diferentes séries) e todas em folhas completas !! 
sendo 2 com 120 etiquetas (sendo 16 tete beches - 8 de cada tipo) + 2 folhas com 105 etiquetas (sendo 14 tete beches - 7 de cada tipo) e outras 2 folhas com 120 eti-
quetas e também com 16 tete beches - 8 de cada tipo. Estas etiquetas aparecem com certa frequencia isoladas e em blocos maiores, mas em folhas completas é bastante 
raro, pois ainda temos 46 !! tete beches. No total, 690 etiquetas. Aqui pedimos - de R$ 1,10 por cada !!........................................................................................................720

OUTROS - SELOS - BRASIL
2.510 - ** - Ano 1975 - Selo teste, � gurando Veleiro - 10 diferentes fases de impressão, com e sem picote....................................................................................................150

ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL
2.511 - Cartelas com quase 300 selos, maioria usados e destes, 54 são do Império, entre Verticais e Casa da Moeda. Só material até anos 30, mas predominando os 
anos 10. Bem abastecido na Madrugada, mas Taxa, Condor, Fiscais, Tintureiro, Cabecinha, Selos Fecho etc no meio. Incluso 2x nº 265 da Vovó , usados e que cotam 
R$ 1.700 pelo catalogo de 2013. Vimos também alguns multiplos........................................................................................................................................................................200
2.512 - Folhas de classi� cador com quase 400 selos novos e usados, começando na República até Próceres, Comemorativos até anos 30, alguns regulares dos anos 60 
a 80 + algo de O� ciais/Aéreos e Taxa. Itens melhores, como : 75 * (85 UF) C79A Usado (325 UF) C124 Usado (140 UF) C27/40 completo usado (260 UF) Zeppelin 
10 * (38 UF) Zeppelin 12 usado (35 UF) Aéreo 38 (*) 50 UF..................................................................................................................................................................................250
2.513  ◉  Classi� cador com cerca de 500 selos, entre emissões do começo da República e outros setores: Cruzeiro (38 selos) Madrugada (81) Próceres/Alegoria (80) 
O� ciais (50) Taxas (85, maioria da 1ª e 2ª séries) Depósitos (154) Tintureiro/Cabecinha/Jornal Sobretaxado (20) No � nal, recorte de inteiros postais.........................290
2.514 - Caixa com milhares de selos REGULARES, começando basicamente na Madrugada, mas predominando à partir da emissão Vovó. Novos e usados, múltiplos, 
blocos maiores, muitos ** das emissões entre décadas de 70 e 80, parte separados por séries, saquinhos, sequencias, boa quantia de Bisneta ainda sobre fragmento etc. 
Vimos raros selos em Reais, pois a grande maioria para antes do Real. Vimos também algo de outros setores, como: 19 Folhas completas do O� cial # 30, com 50 selos 
em cada e no minimo 5 estão sem � ligrana em cada folha e 6 das folhas tem picote vertical duplo na lateral direita - R$ 570 pelo catalodo de 2013 só computando os  
sem � ligrana + O� cial 31Es x 25 sem � ligrana - R$ 450 pelo catalogo de 2013, selos de Taxa em pedaços de folhas. Uma bela "salada"..................................................500
2.515  **/*  EM REAL - R$ 840 em selos de facial (Real) entre anos 1994 e 2005. Incluso a maioria dos Blocos e neste caso estão sem carimbo e com carimbo comemo-
rativo. Engloba os setores dos Regulares, Comemorativos, Blocos e 3 cadernetas. Quase tudo ** (goma plena) e encaixados em folhas de album GBF e outras adaptadas. 
No meio, selo da Xuxa computado com o facial de R$ 10,00, selos de Blocos, alguns personalizados, mini folhas e seus selos destacados. Aqui pedimos bem menos que 
valor do facial................................................................................................................................................................................................................................................................590
2.516 - Pacote contendo 22 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/5/2018 e principalmente representado no setor dos selos regulares, mas comemorativos, 
Blocos, Próceres, Editais e outros setores no meio. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o setor. Caso for do interesse 
do comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 1438 (Madrugada) Lote 1579 (Próceres) Lotes 1637, 1653, 1654, 1743, 1840, 1922, 1953, 2021, 
2069, 2104, 2167 (Todos regulares) Lote 2238 (Bloco) Lotes 2331 e 2473 (Comemorativos) Lote 4378 (Zeppelin) Lote 4428 (Editais) Lote 4758 (diversos - selos) Lotes 
4883, 4916 e 4917 (diversos - História Postal) O valor original destes 22 lotes era de R$ 1.515, agora estamos oferecendo em 1 lote só com desconto de 40% sobre o val-
or original. Inicial muito vantajoso............................................................................................................................................................................................................................900
2.517 **/*  EM REAL - Acumulação/Coleção com pouco acima de R$ 1.300 de facial, até o ano 2015. Bem representado nos Blocos. A maioria do material está ** 
(goma plena) Incluso 3 x o selo do Corinthians (tecido)Aqui pedimos 30% abaixo do facial..........................................................................................................................900
2.518 - Caixa contendo: Milhares de selos ** (maioria) entre Padrão Réis e 2014 + Centenas de quadras sem carimbo dos regulares entre Bisneta e Flora + Dezenas 
de Folders o� ciais do correio, já em Real, como Eckhout (2002) x 6 + Anuários de 1991 e 1993 ** + selos e Blocos em Real usados sobre fragmento + Condor 1/7 em 
quadras **/* + alguns Inteiros Postais + Centenas de quadras comemorativas com carimbo comemorativo ou de 1º Dia entre anos 50 e 90, com muitos dos bons anos 
70. Basicamente o lote abrange 2 setores: REGULARES e COMEMORATIVOS. Altissimo valor de catalogo ..........................................................................................1.000
2.519  */(*)/◉  Coleção montada em antigas folhas de Album Tafisa, parte em protetores, parte afixados com charneiras. Abrange basicamente todos os setores (SEM OS 
COMEMORATIVOS e BLOCOS) começando no Império e passando pelos regulares (bem pouco material) Taxa, Aéreos, Oficiais, Cias Aéreas em geral, Telégrafos, 
folhinhas etc. Certamente alto valor de catalogo,  pois só na minima parte fotografada e alguns outros itens, temos + de R$ 10.000 pelo catalogo de 2013.............1.000
2.520  */(*)/◉  Coleção montada em antigo Album Ariró e só até o ano 1943, começando no Império. Destacando-se Império 48 ◉, 58 ◉, 68 ◉ + Regulares 316 novo - 
1.200 UF !! 366/368 * 367A * 263 ◉, 265 ◉ e Comemorativos 27/40 completo com os 4 últimos ◉ e 46/56 completo *. Só estes poucos destaques já somam 3.534UF = 
Cerca de R$ 13.000. Todos afixados com charneiras............................................................................................................................................................................................1.100

Quase todos os lotes e� ão fotografados em nossa página: www.neumann� latelia.com.br
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ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL (Continuação)
2.521  */(*)/**/◉  Pesada caixa contendo grande mix desde o período do Império: Centenas de quadras das décadas de 30 à 90, com muitas dos bons anos 70, maio-
ria sem carimbo e com possivel vários anos completos + muitas quadras da Vovó/Netinha sem carimbo + diversos itens medianos, destacando-se: Aéreos 15/16 
(*) 23/24A * Zeppelin 10/11 e 12 todos *, Bloco 9 com carimbo CBC e pontos de ferrugem, Bloco 9A (Variedade) (*) com pontos de ferrugem, Folhinha FO11 x 2, 
Folhinha FA 5, Império 47 ◉, 48/49 ◉, 57a ◉, Oficial 34 ◉, Condor 12/15 em quadras (*) Comemorativos 124 *, 153/155 (*) + caixa com milhares de selos regulares 
e comemorativos entre décadas de 30 e 50, em folhas ou pedaço delas : C47 em folha completa com 100 selos, maioria **, 4xC81Tb *, Folha completa com 60 selos 
do C159C com as 2 variedades - 822 UF pelo estado + barato e Aéreo A37 x 10 **. Só esta parte destacada soma 4.086UF = Cerca de R$ 16.000 fora todo o resto. O 
material vai somente até o começo dos anos 90. Enorme valor global de catalogo..........................................................................................................................................1.300
2.522 - Caixa com grande estoque de basicamente 4 setores: Blocos - 75 tipos diferentes, com acima de 700 blocos (maioria novos) destacando-se: 13Y Marm-
orizado, #18 x 15 panôs (carimbo CBC, PD e sem carimbo) #19 x 4 panôs (carimbo CBC, PD e sem carimbo) #20 x 17 panôs (carimbo CBC, PD e sem carimbo) 
# 31 x 3 (2 com carimbo de 1º Dia e 1 *) #29 x 5 (1 com carimbo CBC e 4 com carimbo comum) #30 (carimbo CBC) 33 x 5 (3 com carimbo de 1º Dia e 2 com 
carimbo comum) Só nestes destacaddos temos R$ 5.200 de catalogo, fora todo o resto onde deve ter pelo menos + uns R$ 4.000 de catálogo + 23 folhas completas 
com 25 selos da série do 4º Centenário de S.Paulo (1954) inclusindo todos os faciais e também papel palha - No minimo R$ 3.000 + quase 80 folhas completas 
com selos comemorativos entre anos 1979 e 1987 + dezenas de folhas da Bisneta com carimbo comemorativo (não alusivo) + Porta folha com milhares de selos 
novos (maioria) e com carimbo comemorativo em pedaços de folhas entre anos 1961 e 1979 + diversas folhas do Hansen com carimbo comemorativo + várias 
folhas completas das séries Mulheres Famosas e Vultos Celebres, em folhas (dos valores menores)  + 150 folhas completas com selos regulares dos anos 80 + selos 
soltos, em envelopes de celofane etc. Inexpressivo material dos ultimos 30 anos e também pouquissima coisa antes dos anos 50. Enorme lucro numa possível 
revenda, visto que só nos blocos, a vantagem é enorme. ..............................................................................................................................................................2.000
2.523 - Centenas de selos dentro de classi� cador importado, entre décadas de 10 (Próceres) e começo dos anos 60 (Comemorativos) Engloba poucos setores: 
Regulares, Comemorativos (Grande maioria) Blocos (só 2) e Aéreos (poucos) Maioria do material sem carimbo e como o lote é de origem européia, quase todos 
os selos estão muito limpos e são rarissimos os casos onde algum tem ferrugem. Nos comemorativos, começa na 1ª série e está bem abastecido no padrão Réis. 
Diversos valores medianos e melhores, como: Comemorativos - 5 x 2, 6, 7/8 (*)/*, 119/124 (Turismo x 4) 155 e 170 (quadra **) Regulares : O bom # 200 (200Rs 
Filigrana D - Sem goma) 263 e 455A - Par horizontal ** e 2 Blocos: Dutra e Roosevelt - Só nestes pouquissimos itens temos 4.586 UF = Cerca de R$ 18.000. 
Certamente se somados um a um chagaremos em R$ 23.000 fácil. Aqui pedimos apenas 12% de catálogo, nos baseando só nos destaques...........................2.100

2.524 - Coleção dentro de album Marek (Volume R) abrangendo basicamente todos os setores, fora os comemorativos e Blocos. 
Começa no Império e vai até o ano 2009 e além do setor dos regulares, temos: Zeppelin (incluso série completa Z 7/9 usados) 
Varig (série Icaro estilizado completo novo) Aéreos, Condor, Jornais, O� ciais e Taxa. Não estamos considerando e não foi com-
putado o material das emissões Vovó e Netinha, pois as � ligranas não foram comprovadas por nós. Coleção mista, com selos no-
vos (com e sem goma) e usados. Alguns setores bem abastecidos, como: Império (cerca de R$ 5.000 - todos usados) Automatos 
(cerca de R$ 2.000 - todos **) Varig (cerca de R$ 1.700 - todos novos ) Zeppelin (cerca de R$ 4.000 - novos e usados) Todos em 
protetores e também selos de baixo valor não foram computados. O total pelo catálogo de 2013 é de quase R$ 18.000. Vantajoso 
inicio de coleção...........................................................................................................................................................................3.000

2522 - Caixa com grande estoque2523 - R$ 18.000 só nos computados
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2.526 - Volumosa coleção em 20 !! Volumes, sendo que 16 deles são de selos comemorativos. Coleção mista, com selos sem 
carimbo (com e sem goma) e usados. O colecionador tirou as folhas do antigo album Ta� sa e posterior Marek e colocou 
dentro de pastas plásticas, melhorando assim em muito o seu aspecto. Começa no Olhos de Boi, onde temos 2x30Rs + 3x60Rs 
e 1x90Rs - Salvo 1 de 60Réis que está perfeitos, os outros tem senão no papel e/ou na margem, mas só de selos perfeitos temos 
acima de R$ 20.000 pelo catalogo de 2013, visto que temos várias séries completas em duplicidade, principalmente no setor de 
D. Pedro. No volume do Império, a pessoa fez coleção dupla ou as vezes tripla, ou seja, tem + de uma coleção, mas todas dentro 
da mesma pasta. Basicamente todos os setores estão representados até o ano 2017. Os setores de Jornais e Taxa estão basica-
mente completos, como variações de papéis e picotes. Os únicos setores que não vimos material foram: ETA, Zeppelin (só tem 3 
selos) e Automatos. A parte dos Blocos está completa com alguma repetição, nos comemorativos só faltam aquela 1/2 de sempre 
(do começo) bem abastecido no começo da República/Regulares, mas também faltando as peças chaves, mas muitos valores 
medianos dentro, como # 263 x3, 477x2 e 478 - Todos usados + alguns sem � ligrana (do espaço) Folha completa marmoSó em 
Real temos vários mil Reais, pois tem muitas folhas personalizadas e são quase 15 anos de selos em Real, visto que começou em 
1993 e a coleção vai até o ano 2017. Depois tem + 2 volumes com editais dos anos 80, material sobressalente em classi� cador, 
envelopes etc.  Nos albuns, a grande maioria do material está em proteotres e depois os bem modernos estão apenas encaixados 
nas folhas, precisando ainda serem montados.Acreditamos que passa fácil dos R$ 80.000 pelo catálogo de 2013. Aqui pedimos 
apenas 10% !! deste valor que dá boa margem para uma possível  revenda. Fotografamos apenas uma ín� ma quantia dos selos 
melhores..................................................................................................................................................................................8.000

2.525 - Bela coleção começando na República (emissão Cruzeiro) e terminando no ano 2000 e contendo a grande maioria 
dossetores dentro deste período: Comemorativos, regulares, taxas, jornais, o� ciais, zeppelin, aéreos, o� ciais. Toda a coleção 
está montada em folhas quadriculadas de album Yvert, com protetor transparente e bem limpa de um modo geral, visto que 
sua origem é européia. Aqui só destacamos alguns dos selos melhores: Jornais 2 (*) 8/9 (*) 15 Usado, 19/24 (*)/* + Varig 45/53 * 
+ Zeppelin 2 (*) 6 *, 10/13 * + Condor 8 *, 12/15 * + Taxa 24 (*) 27/39 completa mista + Cruzeiro 76 (*) + Madrugada 82aM (*) 
89aM Usado , 81E trinca (*) *84F, 84F1 e 84F2 Usados, 106 Usado + Jornal Sobretaxado 119/124 (*)/* + Cruzeiro Sobretaxado 
129/135 completo */(*) (tipos + baratos) + Comemorativos 5 *, 7 (*) 27/40 completa mista, 46/56 completa *, 119/124 completo 
usado, 161 *  + Regulares 186/187 (*) 474/476 *. Só estes citados somam 5.300 UF (Acima de R$ 20.000) fora todo o resto, pois 
de 1950 a 2.000 a coleção está completa na parte comemorativa + muitos regulares e basicamente tudo **, além dos Aéreos. 
A coleção toda deve passar fácil dos R$ 30.000 de catálogo e além disto a qualidade também chama à atenção, pois não tem 
material com ferrugem, visto que sua origem é da Europa. Aqui pedimos pouco + de 13% de catálogo que é bem barato...........4.000
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2.527 - Grandiosa Coleção/Estoque composto de 70 ! Albuns tipo Classi� cadores, todos da marca KABE, que é uma das + caras 
da Alemanha e sem dúvida a de melhor qualidade compreendo material desde o Império (Inclinados) até ano 2013. Além dos 
selos, tem toda a parte dos Envelopes de 1º Dia/EPDs, Editais (selados e não) e Máximos Postais. Na coleção faltam os itens 
principais, mas mesmo assim temos diversos setores fechados/completos nos selos tipo: Zeppelin, Taxa, Folhinhas (O� ciais 
e Autorizadas) ETA (incluíndo o bom E7) Condor, Varig, Blocos (alguns nas 2 condições) etc e depois temos + coleções de 
Quadras com e sem carimbo, estoque de Blocos. A parte dos selos regulares também está bem representada, além do estoque.
Milhares de selos em Real, soltos, em quadras, folhas etc. Nos comemorativos também temos boa parte deles nos 2 estados. Só 
os albuns (que estão em perfeitissimo estado e ainda com seus estojos) teriam um custo, se novos fossem, de + de 3.000 Euros !! 
isto lá na Alemanha. Material de um modo geral muito limpo. O cálculo foi feito sobre o catalogo do ano 2013 (6 anos atrás) e 
com o valor de R$ 380.000, lembrando que o material vai até o ano 2013 e também fora dos albuns, temos alguns "extras" como 
folhinhas, envelopes particulares etc. Fotografamos apenas uma "fração" da coleção, onde tem-se uma idéia do material e de seu 
estoque, além de termos fotografado a parte externa dos albuns. Aqui pedimos  pouco + de 10% do valor em Reais e ainda com 
opção de pagamento em 10 parcelas iguais................................................................................................................................40.000

2528

2531 - 4 peças 2532 - Destino Barbados 2534 - Destino Java

2530 - Destino Guernsey
2529 - Destino Senegal !!
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HISTÓRIA POSTAL (De� inos e Procedências - Sequência por ano)
2.528    Ano 1859 - PROCEDÊNCIA INGLATERRA - Envelope circulado de Birmingham, via Londres, para o Rio de Janeiro. Selo Yv 20 (1 Shilling) com carimbo 
numeral 20. O selo usado é cotado em 225 Euros no catalogo Yvert. ..................................................................................................................................................................270
2.529    Ano 1883 - DESTINO SENEGAL - Envelope circulado de Piranhas (AL) com chegada + transito em Maceió e Pernambuco + carimbo do Paquebot frontal 
: Pernambouc Paq Fr J nº 2.   Selo 200Rs Cabeça Pequena com 2 diferentes carimbos mudos. Raríssimo destino, certamente existindo menos de 3 peças circuladas 
para o Senegal neste período do Império. Franquia normal com este selo já é cotado em 850 UF................................................................................................................1.350
2.530    Ano 1886 - DESTINO GUERNSEY - Envelope circulado do Rio de Janeiro, com carimbo de chegada e porteado com par selo nº 64 (100Rs Cifra) Indicação 
pelo “Tamar”. Certamente um destino inusitado......................................................................................................................................................................................................270
2.531     Anos 1888, 1889, 1893 e 1894 - ORIGEM FRANÇA - 4 Peças: 3 cintas e 1 envelope registrado, todos circulados para o Rio de Janeiro e também todos com 
franquia adicional da emissão Paz e Comércio........................................................................................................................................................................................................150 
2.532     Ano 1894 - DESTINO BARBADOS - Inteiro Postal tipo BP (80Rs) saindo de Pernambuco, com transito em St Lucia + chegada........................................180 
2.533    Ano 1894 - DESTINO RUSSIA - Inteiro tipo CB (80Rs) + Selo Cruzeiro 20Rs + selo Cabecinha, circulado de Campinas , com carimbos de trânsito + chega-
da. Ótima conservação para uma peça com destino tão longo...............................................................................................................................................................................230
2.534    Ano  1896 - DESTINO JAVA - Inteiro Postal BP 52P (80Rs) circulado do Rio de Janeiro, com carimbo de transito (Paquebot Francês) + chegada......................290
2.535     Ano 1901 - DESTINO TUNISIA - Cartão Postal circulado do Rio de Janeiro, com chegada. Selo Madrugada 100Rs. Alguns minimos senões laterais..........250
2.536     Ano 1907 - DESTINO EGITO - Cartão Postal circulado de São Paulo, com carimbo de transito + chegada. 2 selos da série Próceres..................................100 
2.537    Ano 1909 - DESTINO AUSTRIA - Parte da Resposta de Bilhete Postal Austríaco, circulado de Porto Alegre para a Austria com carimbo de transito no Rio 
de Janeiro. Ótima qualidade.......................................................................................................................................................................................................................................100 
2.538     Ano 1915 - PROCEDÊNCIA CHILE - 1915 - Inteiro Postal tipo Carta Bilhete + 2 selos adicionais, circulado para o Rio de Janeiro, com chegada e enviado 
para a cidade de Palmeiras (Estação) com chegada e posterior devolvido ao Rio de Janeiro com indicação do endereço: Rua das Palmeiras, 38 + indicação  manuscrita: 
Não é aqui no interior e sim no Rio de Janeiro - Palmeiras 5.8.1915. Vários carimbos e indicações manuscritas na peça...........................................................................140

HISTÓRIA POSTAL - DIVERSOS BRASIL (Por data, outros serviços/tipos)
2.539  Ano 1891 -  Sobrecarta circulada pelo SP (Serviço Público) RHM MIPm5, enviada pelo Escrivão de Paz e O� cial de Registro Civil da Freguesia de Sta Barbara 
do Tigurio (MG) para o Pres. da Repartição de Estatística em Ouro Preto. Belo carimbo frontal de saída e no verso Ambulante (de transito) Ótima conservação.......240
2.540    Ano 1899 - Envelope vindo da França para Pernambuco com chegada e devolvido a seu remetente, com indicação manuscrita no verso: Não reclamada + 
escassa etiqueta com o mesmo texto e raro carimbo oval  "Lista". É a 2ª vez que vemos este carimbo. Peça com algum excesso de cola e alguns senões e ferrugem, 
lembrando que seu estado também leva em consideração que ela veio e voltou....................................................................................................................................................315
2.541  Revolução de 30 - Envelope isento de porte, circulado de São Paulo para Curitiba. No verso, carimbo de conferência, de S.Paulo. Certamente devolvida, pois 
temos 2 carimbos: Devolvenda + Franquia Livre + Livre de Censura (estudo J. Mei� ert 1.5.10.0)..................................................................................................................170

2541

2540 - Raro Carimbo "Lista"

2538

2539

2535 - Destino Tunisia

2533 - Destino Rússia

2536 - Destino Egito
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2542

2548 - FEB - 25 envelopes

2545 - MMDC

2552 - 78 peças 2551 - Instituições Bancárias - 81 peças

25492550 - Alusão à Filatelia - 26 peças circuladas

2543

2544

2546 - Exposição 1934 - 18 peças
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HISTÓRIA POSTAL - DIVERSOS BRASIL (Por data, outros serviços/tipos) (Continuação)
2.542    Revolução de 30 ou 32 ? - Envelope isento de selo, circulado para o Rio de Janeiro. Carimbo oval frontal: Q.G. das Forças em Operações - Serviço dos 
Correios - 1º D.I. - Peça irregular na parte superior..............................................................................................................................................................................................160
2.543  Ano 1932 - MMDC - Envelope circulado aparentemente dentro do Estado de S.Paulo, com etiqueta alusiva e carimbo amarrando + visto manuscrito. Peça 
com vinco central..........................................................................................................................................................................................................................................................180
2.544  Ano 1932 - MMDC - Envelope timbrado # ENR-01, sem uso. Peça com senões, principalmente na parte superior, onde ela precisaria ser dobrada certa e 
depois prensada para melhorar seu aspecto..............................................................................................................................................................................................................150
2.545  Ano 1932 - MMDC - Envelope aparentemente circulado de Cruzeiro (SP) para S.Paulo, com chegada. 3 diferentes carimbos na peça: Correio Militar MMDC 
+ Agente do Correio .....Nacional - São Paulo - Posto nº 4 (deve ser de chegada) ambos na frente + Correio Militar MMDC expedida (em vermelho) no verso + visto 
manuscrito. Vinco vertical central..............................................................................................................................................................................................................................200
2.546     Ano 1934 - EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL (RJ) - Conjunto com 18 peças, entre envelopes (maioria timbrados) e cartões (todos timbrados) todos 
com algum carimbo alusivo ao evento. Diversos carimbos e cores diferentes. Zioni # 31, 31A, 33, 33A, 34 e 34A. 5 estão em Fdc’s com a série completa RHM C70/73. 
Os selos usados são cotados em R$ 1.764. Aqui sai a R$ 15 por peça....................................................................................................................................................................270
2.547     Ano 1943 - EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL - BRAPEX (RJ) - Conjunto com 30 itens (na maioria selos) mas 6 peças no meio, os Blocos, em quadras, 
com e sem carimbo etc. Montados em folhas com descrição em inglês e orindo do exterior. Material bem limpo de um modo geral......................................................150
2.548    Anos 1944/1945 - FEB - 25 Envelopes circulados : 24  saindo ou indo para o Rio de Janeiro (uma ou outra  com alguma mancha em função de contato 
com água) e 1 para Ouro Preto (perfeito) Incluso 1 com marca transorma de distribuição. Carimbos e etiquetas de censura à classi� car. Algumas com descuído na 
abertura. Não é muito comum aparecerem quantias assim. Aqui pedimos apenas R$ 18 por peça que dá boa margem até para revenda..............................................450
2.549 Ano 1947 - Envelope isento de selo, aparentemente circulado de Amaralina (Bahia ?) para Catú (Bahia) com possível chegada. Duplo carimbo: 
Correspondência  do Soldado - Franquia Postal + carimbo EC (Encontrado na Caixa) e carimbo T (taxa) .......................................................................................................150
2.550    COMERCIANTES/ENTIDADES FILATÉLICAS/PERIÓDICOS - Lote com 26 peças circuladas, quase todas Inteiros Postais, com propaganda impressa: 
Revista Philatéica do Brazil, O. Wagner, Ottoni Vieira, Alph Bruck (de várias formas) J. Costa, Süd Amerika, Club Philatélico de São Paulo, E.J. Bojunga, Porcher & 
Klabin, Echo Philatélico, Associação Philatélica do Brazil e M. Copenhagen. Entre anos 1896 e 1936............................................................................................................260
2.551 -  INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - Interessante conjunto contendo 81 peças, basicamente Notas Promissórias e Letras de Cambio. Diversos bancos estrangeiros, 
mas com suas � liais no Rio de Janeiro, ou seja, a empresa (Cia Petropolitana - RJ) pegou o empréstimo no exterior (basicamente França e Inglaterra) e pagou às suas 
devidas � liais e/ou correspondentes aqui no Brasil. A quase totalidade dos documentos está com selos � scais variados, pagando o devido imposto e em alguns casos, 
temos também o pagamento do imposto no exterior (no caso do empréstimo contraído lá fora) Pela 1ª vez temos um conjunto tão grande a venda, lembrando que 
no caso de alguns bancos, o nome é o mesmo, mas muda o tipo do formulário, o impresso, o carimbo etc. A seguir os nomes destes bancos: English Bank of Rio de 
Janeiro, New London & Brazilian Bank, Banco Industrial e Mercantil do RJ, Deutsche Bank of Berlin, Banque Couteaux, Banque Centrale Anvers, London & Brazilian 
Bank, Banco da República, Union Bank of London, Banco de Crédito Universal, Banco do Brasil (diversos) Bank of London & South America, National City Bank Of 
New York, Banco Italo-Belge, Banque Française et Italienne, Banco Comercial do estado de SP (cheque) Banco Alemão Transatlantico (cheque) Banco Comercial do 
Estado de S.Paulo, Banco Português do Brasil, Banco Boa Vista, � e Royal Bank of Canada, Banco Sotto Mayor, Midland Bank, Banco Mercantil do Rio de Janeiro, 
London & River Plate Bank, Banco Nacional Ultramarino, London & County Banking Company. O material vai até os anos 50, começando na época do Império. Aqui 
pedimos apenas R$ 15 por peça que é muito barato.............................................................................................................................................................................................1.200
2.552   BOLETIM DE EXPEDIÇÃO - Lote com 78, todos indo para Goiania e vindos dos Estados Unidos - 7 com selos comemorativos, 8 com franquia mecânica 
e 63 sem selo. Enorme variedade de carimbos, de isenção, liberação, alfândega etc. Da metade ao � nal dos anos 60 (1965 a 1969)..........................................................250
2.553   RECIBO DE APARELHO RECEPTOR DE RADIODIFUSÃO - Lote com 4 recibos: Ano 1942 (selo vovó 5$000 Rui) Ano 1943 e 2 x do ano 1944 todos com 
5.000Rs Mal Floriano....................................................................................................................................................................................................................................................150
2.554   CENTENÁRIO DE BLUMENAU - 1950  - Conjunto com 34 "postais" no tamanho 12,5x8,5cm, sendo 28 em verde e 6 em azul, todos apenas selados e com 
carimbo alusivo e na parte ilustrada, texto a respeito do evento. Vide imagem na web......................................................................................................................................120
2.555   FONOPOSTAL - Ano 1982 ? - Rara � ta K7 do sistema Fonopostal Brasileiro circulado de ? para a Suiça, com o destinatário riscado. 4 selos da série Recursos 
Economicos...................................................................................................................................................................................................................................................................100
2.556   RODOVIÁRIO - Ano 1970 - Cartão Postal postado em São Paulo (provável na antiga rodoviária da Luz) e indo para Rio Claro, com chegada. Raro carimbo 
"Rodoviário" que signi� ca que a peça foi postada em ônibus que servia de Agencia de Coleta itinerante. Talvez existam umas 25 peças com este carimbo................100
2.557   2º CONGRESSO FILATÉLICO de 1938 - 13 Peças, todas com selo/selos do Bloco 1 com carimbos aplicados durante o evento que também marcou a 
Exposição Filatélica Internacional, ocorrido no Rio de Janeiro entre 22 e 30 de Outubro...........................................................................................................................130

2555 - Raro Fonopostal

2556 - Carimbo Rodoviário

2553 - 4 recibos
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2558 - Aparecida - 36 itens diferentes

2559 - Brasilia - 116 peças diversas

2561 - Copa do Mundo - 27 envelopes

2563 - Registrados - 133 envelopes

2570 - Serviço Público - 47 peças

2566 - 47 peças no total

2564 - Album Oficial UPAE

2575 - 86 peças diversas
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HISTÓRIA POSTAL - DIVERSOS BRASIL (Por data, outros serviços/tipos) (Continuação)
2.558   APARECIDA - Conjunto montado em folhas quadriculadas, contendo 36 itens diferentes, entre selos alusivos, carimbos (SP, RJ e MG - Desde ano 1896) 
Quadras com e sem carimbo, 1 circulado, 1 Fdc e 14 Postais/Fotos (estes desde ano 1938) Incluso 2 quadras marmorizadas do selo C581 com diferentes carimbos 
comemorativos - R$ 440 para 8 selos isolados pelo catalogo de 2013...................................................................................................................................................................260
2.559   BRASILIA - Pacote contendo 116 peças diversas, quase todas diferentes: carimbos de Agencias, alguns cartões postais, circulados, carimbos, selos alusivos, 
franquia mecânica, nome Brasilia etc. Incluso selo da série regular dos aviões, com a variedade da falta do "E" em EMB, sobre cartão postal. Anos 1960 a 2016.......320
2.560  CONSTITUIÇÃO/JUSTIÇA - 10 envelopes circulados (6 para o exterior e 4 internamente) com selos alusivos a este seguimento. Selos comemorativos: 
C110, 184, 223 e Aéreo 51. Todos em franquias mistas com outros selos. Anos 1940 a 1947............................................................................................................................100
2.561   COPA DO MUNDO DE FUTEBOL - 27 envelopes circulados, sendo a grande maioria para o exterior e 22 deles com selos da Copa do Mundo de 1950 (boa 
parte com a série aérea) e 5 com o selo da Copa do Mundo de 1958. Incluso franquia isolada e mista. Interessante para revenda no ebay..............................................150
2.562   DEPOIS DA HORA (DH) - Caixa contendo arquivo com 1.600 envelopes. Parte já montado em folhas plásticas com descrição. Foi o começo de desenvolvi-
mento de uma coleção/estudo a respeito. Grande maioria do ano de 2004 e oriundo de concurso. Aqui pedimos apenas 0,20 !! centavos por peça..............................320
2.563   REGISTRADOS - Lote com 133 envelopes circulados entre anos 30 e ano 2015. Ideal para estudo das diferentes formas, cores, localidades e destinos......140
2.564   CONGRESSO DA UPAE 1946 - Album o� cial e timbrado do V congresso da União Postal das Américas e Espanha com autógrafo de Raul Albuquerque. 
Dentro, as emissões: C215/221 em quadras, C222 em quadra, C223 em quadra, Fdc com série C215/221 + Folhinha FO 10 sem carimbo + FO  (10B - papel � no - sem 
carimbo) + FO 11 sem carimbo + FA 5 com carimbo alusivo. Cerca de R$ 1.500 pelo catalogo de 2013. Muito bom estado......................................................................300
2.565  -  TELEGRAMAS - 4 do mesmo modelo AG 37 timbrados da Rêde Mineira de Viação e também todos do ano 1939 com carimbo: Sala APPs - 2ª Divisão - 
Lavras (MG) R.M.V - Normal estado para peças deste gênero..............................................................................................................................................................................100
2.566  -  TELEGRAMAS - Pacote com 47 peças usadas: Estrada de Ferro Sorocabana (maioria vindo de Assis - SP) Repartição Geral dos Telégrafos, DEIP, Serviço 
Intermediário. Incluso Radiograma x 1, Cia Telefonica Nacional, Mensagem de Natal (1947) + 2 inteiros com remessa de valor + 3 telegramas de Portugal etc. Déca-
das de 20 a 40. Normal conservação para peças do gênero.....................................................................................................................................................................................200
2.567  -  TELEGRAMAS - 21 itens, sendo 9 telegramas (maioria da � e Western and Brazilian Telegraph Company) e 12 recibos diversos de pagamento. Incluso 3 de 
Ferrovia: Estação de Tubarão (SC ?) Estrada de Ferro Central do Brasil e Estrada de Ferro Leopoldina. Quase todos da mesma empresa: Cia Petropolitana - Petrópo-
lis. Anos 1888 a 1897 e depois 1924 e 1948...............................................................................................................................................................................................................180
2.568  -  TELEGRAMAS/RADIOGRAMAS - 12 modelos diferentes, sendo 3 de Ferrovia: Santos a Jundiai e Mogyana (2 modelos diferentes) Incluso 1 duplo e 1 
recibo de envio. Grande maioria de cidades mineiras. Anos 1932 a 1954............................................................................................................................................................140
2.569 - Anos 1908 a 1936 - TELEGRAMAS - Interessante lote com 22 telegramas, sendo a grande maioria enviado por autoridades Federais ou Estaduais e todos envia-
dos para a cidade de Jambeiro (SP) com felicitações diversas. Lotes 4920 a 4935 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 2.200 e que agora estamos agrupando em 
1 lote só e com grande desconto inicial. Mediante solicitação enviaremos a relação detalhada de cada telegrama.......................................................................................1.300
2.570   SERVIÇO PÚBLICO – Belo e vistoso conjunto composto com 47 peças, todas do Serviço Público, algumas isentas de selo, outras com selos : normais, de 
serviço e alguns com eles retirados/arrancados. Basicamente endereçadas à 3 cidades no Vale doParaíba : Queluz, Bananal (maioria) e Lavrinhas. Engloba os anos 
1881 a 1916. Incluso diversas do “SERVIÇO ELEITORAL” . Em pasta tipo catalogo e boa parte descritas e escaneadas pelo computador, com as características de cada 
e principalmente com os tipos dos envelopes, das inscrições S.P. etc. No � nal, sobrecarta pré � latélica (sem carimbo) do ano 1832, circulada de Areias para Bananal, 
também pelo Serviço Público. Pouco comum de aparecem “arquivos” assim e ainda numa quantia desta. Pedimos menos de R$ 35 !! por peça, que é muito barato, pois 
no catalogo RHM, a média de peças deste tipo, está em R$ 200 cada !(portanto, temos cerca R$ 10.000 de catalogo) e a pré � latélica, marca no mínimo R$ 350.......1.450
2.571    CONGRESSO DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL (1979) - Limpissima coleção somente alusiva à este Congresso ocorrido no Rio de Janeiro por ocasião 
da Exposição Brasiliana 1979. Material oriundo da Suiça e absolutamente todas as peças estão em qualidade européia. Vasto conjunto contendo quase 180 peças : 
Envelopes o� ciais e particulares, Souvenirs, Postais, Editais, peças registradas, carimbos alusivos aos dias da Exposição e muito +.........................................................270

HISTÓRIA POSTAL - ACUMULAÇÕES
2.572  Pacote com 120 envelopes, todos formato maior que o padrão (maioria 25x19cm) entre década de 80 e começo de 2000. Centenas de selos e em quase todos 
temos + de 1 selo comemorativo. Diversos registrados...........................................................................................................................................................................................100
2.573  Caixa com 280 peças � latélicas diversas entre anos 30 à 2013. Incluso Fdc com bloco da Arte Moderna (1972)..........................................................................160
2.574  3 Pastas com mix de peças, mas sobressaindo os fragmentos e nos selos regulares, desde a emissão Recursos Economicos até o começo do Real. Temos mui-
tos envelopes inteiros com selos comemorativos, fragmentos também com comemorativos, itens de carimbologia do interior do Estado de São Paulo, alguns blocos, 
etiquetas de registro, de SEDEX, indicação de tipo de fosforescência, alguns deslocamentos, pequenos defeitos de chapa, Casulo Branco etc. Uma "salada", mas todos 
são circulados, sejam os fragmentos, sejam os envelopes. Ao todo temos 650 itens...........................................................................................................................................200
2.575  Pacote com 86 peças diversas e um "mix" de varios setores: Etiquetas de Sedex, Isentos de Porte, Franqueado, Porte Pago, Avisos de recebimento, Selo � scal 
usado como selo Postal, Reembolso, 4 Inteiros Postais de remessa de valor (3 circulados) Registro e aparelho receptor de Radiodifusão, 6 diferentes impressos de 
propaganda (RJ) tipo Carta Postal, 10 Bilhetes Postais (Inteiros Postais) com destino Itu (anos 1900) 3 Cadernetas de selos (2 da Turma da Mônica e 1 regular) 8 peças 
circuladas com Madrugada, 7 Telegramas e alguns carimbos sobre peças: Caixa Fechada, Refugo, Taxa, Inconnu, Não Reclamado, Retour etc além de algumas outras 
peças. Quase todas circuladas. Diversidade de períodos.........................................................................................................................................................................................300

2565 - 4 Telegramas2568 - 12 modelos diferentes
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2577 - Caixa com 1.550 peças

2583 - Escravos

2586 - Escravos - 24 documentos

2587 - Piaui - Arquivo com 38 sobrecartas 2590 - Ano 1805
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HISTÓRIA POSTAL - DIVERSOS BRASIL (Por data, outros serviços/tipos) (Continuação)
2.576  Caixa com 930 peças, basicamente dividido em 3 setores: 250 Fdcs o� ciais entre o nº 1 e o ano 1984, com diversos melhores, como # 5,6,7, 8x3, 9, 11, 33x2, 40 
e 45 - R$ 3.250 só estes citados pelo catalogo de 2013. O lote todo de Fdcs ultrapassa fácil os R$ 4.000 de catalogo - Boa parte com pontos de ferrugem + 180 Folhinhas 
O� ciais entre anos 1964 e 1966 com alto valor de catalogo e muito bem conservadas e cerca de 500 peças diversas, entre folhinhas, carimbos, envelopes, máximos 
o� ciais etc. Boa parte das peças deste seguimento tem relação com a cidade de Franca (SP) de onde o lote todo é originário. O material está basicamente concentrado 
entre as décadas de 60 e 80. Aqui pedimos apenas R$ 0,80 por peça que é muito barato, visto que só nos Fdcs temos cerca de R$ 4.000 de catalogo............................700
2.577  Volumosa Caixa com + de 1.550 peças � latélicas, desde os anos 40 (algumas até antes) à meados dos anos 2000. Muitos Fdcs particulares e o� ciais (desde 
os primeiros) e também 560 Folhinhas O� ciais e apenas 13 Autorizadas. Só nas folhinhas temos 7.978 UF (cerca de R$ 30.000) + Fdcs o� ciais 6, 9 e 15 - todos com 
carimbo CBC + PD (255 UF) Segue junto o inventário das folhinhas. No total, acima de 2.100 peças. Aqui pedimos apenas 0,75 !! por peça.....................................1.500

DOCUMENTOS HISTÓRICOS E/OU NÃO FILATÉLICOS
2.578  - Ano 1848 - CARTA PATENTE -  Assinada por Anselmo Francisco Perreti, Juiz de direito do crime da Comarca de Santo Antão na provincia de Pernambuco e 
Presidente do Piauhy, nomeando Raimundo Nonato Lima, para Alferes da 2ª Cia do Esquadrão de Cavalaria da Guarda Nacional do municipio do Parnahyba (Piaui) e 
selado com o selo das "Armas Imperiais"..................................................................................................................................................................................................................270
2.579 - Ano 1849 - CARTA PATENTE -  Assinada por Anselmo Francisco Perreti, Juiz de direito do crime da Comarca de Santo Antão na provincia de Pernambuco e 
Presidente do Piauhy, nomeando Francisco José Pires, para Alferes da 2ª Cia do Esquadrão de Cavalaria da Guarda Nacional do municipio do Parnahyba (Piaui) e sela-
do com o selo das "Armas Imperiais".........................................................................................................................................................................................................................270
2.580 - Anos 1877 a 1886 - ESCRAVOS - 5 Documentos diversos (nº de escravos, classi� cação, relação, nomes de ex donos etc) e de cidades do Piauí : Paranaguá x 
2, Caicós, Valença x 2 e São João.................................................................................................................................................................................................................................675
2.581 - Ano 1877 - ESCRAVOS - Documento relatando o cumprimento da lei sobre � lhos livres de escravas e a perfeita ordem em que tais livros se encontram na Freg-
uesia de Paranaguá (Piauí) Lote 4910 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 140 e agora sendo oferecido com desconto................................................................100
2.582 - Ano 1877 - ESCRAVOS - Documento relatando o numero de negros nascidos e falecidos, entre os anos 1871 e 1876 em Paranaguá (Piauí) Lote 4911 da nossa 
65ª VSO com preço original de R$ 140 e agora sendo oferecido com desconto.....................................................................................................................................................100
2.583 - Ano 1885 - ESCRAVOS - Informe sobre nascimento de uma escrava apresentado às autoridades � scais em Rio Preto (RJ) Obs: O registro era obrigatório para 
efeito de pagamento de impostos...............................................................................................................................................................................................................................100
2.584 - Ano 1886 - ESCRAVOS - Relação dos escravos alforriados no municipio de Caicós (Piaui) Lote 4913 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 180 e agora 
sendo oferecido com desconto....................................................................................................................................................................................................................................130
2.585 - Ano 1886 - ESCRAVOS - Relação dos escravos pertencentes à Martinho Barboza. Municipio de São João (Piauí) Lote 4915 da nossa 65ª VSO com preço origi-
nal de R$ 180 e agora sendo oferecido com desconto...............................................................................................................................................................................................130
2.586 -  ESCRAVOS - Lote com 24 documentos diversos, todos relativos à escravidão. Anos 1878 a 1884. Parte com indicação de pagamento de impostos, outros 
com selos � scais. Aqui pedimos apenas R$ 100 por documento que é muito barato...................................................................................................................2.400
2.587 - Arquivo contendo 38 sobrecartas, todas circuladas pelo Serviço Público (SP) e quase todas do PIAUÍ e relatando diversos assuntos: Revolta Balaiada 
(à con� rmar) Tropas no Porto de São Francisco, Comando do Destacamento de Campo Maior, Combates, Movimento de tropas e Combatentes (cidade de 
Icatú) Mapa de soldados estacionados em Queimados, dirigida ao Conde do Rio Pardo, Recrutamento, Destacamento em marcha, vários dirigidas ao Barão da 
Parnaíba etc. Começa em 1824 com indicação de Conferencia do Equador (também é preciso con� rmar em função do texto interno) e vai até o ano 1848, mas 
a grande maioria na década de 1840. Boa qualidade de um modo geral, guardado o detalhe que elas tem em média 170 anos !! Aqui pedimos pouco + de   R$ 70 
por item, que é muito barato..........................................................................................................................................................................................................2.700
2.588 - 2 Documentos consulares Italianos, timbrados e preenchidos: Consulado General do Reino das 2 Sicilias no Rio de Janeiro (ano 1831) e do Vice Consulado da 
Sardenha, em Pernambuco (ano 1849?) Muito bem conservado para peças com média de 170 anos !.............................................................................................................120
2.589 - Ano 1943 - Envelope formato maior com dupla assinatura do Dr Oswaldo Aranha sobre quadra selo C37 (1$000 Revolução de 30) com o devida � rma reconhecida 
em cartório. Lote 4919 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 160 e agora sendo oferecido com desconto..........................................................................................115

LITERATURA - BRASIL 
2.590 - Ano 1805 ! - Decreto para a nova regulamentação do Correio - Lisboa, na impressão regia. Documento original. Único ? Extremamente bem consevado para 
uma peça com + de 200 anos !....................................................................................................................................................................................................................................270
2.591 - Ano 1983 - Lista das Agencias Postais no Império do Brasil (em 3 classi� cações) Arge Brasilien - Irrecusável para quem coleciona Carimbologia..................100
2.592 - Caixa pesando cerca de 15 Kg, contendo 3 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO:  Lote 4940 - Ano 1994 - Catálogo RHM, do período 1967 a 1993 - Volume 
III. Muito bem conservado + Lote 4941 - Ano 1995 - AYRTON SENNA, Per�  l de um herói - Album completo com 120 cards diferentes, editados pela Multi Editora 
(não � latélico) e Lote 4945 - Publicações internas dos Correios a respeito de utilização de serviços: Somepost, Projeto Eco, Centenas de cópias de documentos inter-
nos diversos, Tabelas de preço, Reembolso Postal, Administração Postal, Organização dos Serviços Postais x 2 , Caixa de Correspondencia, Relatório das Atividades 
do período de 1970 a 1974, Centros de triagens manuais, Coleta da Correspondência, Relátorio da UPU (1970) Seminário de diretores regionais da ECT, Conselho 
de Administração, Dpto. de Finanças, A meta do Correio no Desenvolvimento Nacional + 2 Pastas com recortes de jornal ref. assuntos do Correio e Zonas Postais e 
também acima de 60 fotos de época e alusivo à inaugurações de agencias postais : Joaçaba (SC - 1972) Uberaba, Araxá, Planura e Perdizes (todos de Minas Gerais) 
+ lançamento da série folclórica (1972) e do selo Maçônico de 1973. Material todo oriundo de ex diretor do Departamento dos Serviços Postais. Embora sejam só 
"papéis" contam toda uma história de um período do correio Brasileiro, visto que toda a papelada é do começo dos anos 70. Preço original dos 4 lotes R$ 290 e agora 
estamos agrupando em 1 lote só com preço reduzido.............................................................................................................................................................................................200
2.593 - REVISTA COFI - Anos de 1977 a 1996 encadernados e de 1997 a 2015 sem encadernadar + algumas em duplicidade. Todas dentro de 3 caixas.....................200

SIMBOLOGIA UTILIZADA 
◉ - Usado / Obliterado / Carimbado

(*) - Novo sem goma
* - Novo com goma e/ou pontos de ferrugem ou marca de � arneira ou goma alterada em geral

** - Novo com goma plena, sem marca de � arneira e sem pontos de ferrugem
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ALEMANHA (Sempre utilizada a numeração e cotação baseada pelo catálogo Mi� el)    
ANTIGOS ESTADOS ALEMÃES

2.594  ◉  ALEMANHA DO NORTE - Cartela com 91 selos, de 22 tipos diferentes. Todos separados. Qualidade mista - 963 Euros para perfeitos.Lote 4962 da nossa 
65ª VSO com preço original de R$ 120 e agora sendo oferecido com desconto..................................................................................................................................................100
2.595  ◉  BADEN - 1 - 320 Euros.................................................................................................................................................................................................................................225
2.596  ◉ BADEN - 22a - Limpo carimbo e pequeno senão traseiro. Não reparado. A maioria dos selos de 30 Kreuzer são reparados. Foto certi� cado de expertização 
Stegmüller e antigo atestado da Philatelic Foundation. Escasso selo - 3.000 Euros..........................................................................................................................................1.000
2.597  ◉  BAVIERA - 6 - 180 Euros.............................................................................................................................................................................................................................200
2.598  ◉/*/(*)  BAVIERA - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 5007 - Lote com 239 selos, sendo 40% diferentes. Novos e Usados. Desde emissão numerais, 
com 22 selos. Encaixados em folha de classi� cador e em antigas folhas de album. Muitos do século 19 + Lote 5009 - Classi� cador contendo 68 tipos diferentes x 10 
de cada = 680 selos usados + Lote 5011 - 2 cartelas com 490 selos sem carimbo, com e sem goma, de 102 tipos (média de menos de 5 por tipo) Separados pelos tipos. 
Preço original dos 3 lotes R$ 245, agora sendo oferecidos em 1 lote só com preco reduzido............................................................................................................................200
2.599  ◉  BAVIERA - Caixa contendo quase 3.200 selos usados para estudo........................................................................................................................................................180
2.600  *  BERGEDORF - 2KZS - Par vertical tete beche. Goma original e apenas marca de charneira entre os selos. Expertizado Senf. 250 Euros................................ 315
2.601  */**  BERGEDORF - 3K - Quadra formado 2 tete beches !! na horizontal. Par superior só com marca de charneira e par inferior **. Expertizado Dr Oertel. 
Material oriundo da Europa........................................................................................................................................................................................................................................585
2.602  ◉ BRAUNSCHWEIG - 1 - carimbo azul - 380 Euros...................................................................................................................................................................................385
2.603  ◉ BRAUNSCHWEIG - 2 - Sobre fragmento. Carimbo azul. Expertizado Behrens - 350 Euros............................................................................................................350
2.604  ◉ BRAUNSCHWEIG - 3 - carimbo azul. Expertizado Grobe - 350 Euros................................................................................................................................................380
2.605  ◉ BRAUNSCHWEIG - 6 - Bonito par horizontal sobre fragmento com carimbo numeral - 250 Euros pela cor + barata.................................................................270
2.606  * BRAUNSCHWEIG - 7a - Margens conforme imagem. Resto de goma original - 400 Euros..............................................................................................................410
2.607  ◉ BRAUNSCHWEIG - 7a + 7b - As 2 cores com carimbos de barra - 300 Euros....................................................................................................................................325
2.608  ◉ BRAUNSCHWEIG - 8b - Sobre fragmento. Acompanha nota de compra da � rma Hans Grobe + expertizado Alcuri e Grobe - 220 Euros +..........................235
2.609  ** BRAUNSCHWEIG - 9 - Fantástica quadra em qualidade e origem européia. Visto pela 1ª vez por nós no mercado nacional. Luxo. Material só encontrado fora 
daqui - 300 Euros ++....................................................................................................................................................................................................................................................400
2.610  ◉ BRAUNSCHWEIG - 10A - Sobre fragmento - 300 Euros.........................................................................................................................................................................300
2.611  ◉ BRAUNSCHWEIG - 10A - Sobre fragmento, expertizado Pfenninger - 300 Euros.............................................................................................................................325
2.612  ◉ BRAUNSCHWEIG -  10A/12A - Série completa. Ultimo valor expertizado Pfenniger e pegando parte do selo superior - 650 Euros.......................................585
2.613  ◉ BRAUNSCHWEIG - 12Ab - Carimbo numeral 47 - Expertizado Pfenninger e Kohler - 280 Euros.................................................................................................300
2.614  ◉ BRAUNSCHWEIG - 14A - 180 Euros.........................................................................................................................................................................................................200
2.615  ◉ BRAUNSCHWEIG - 15A - 420 Euros.........................................................................................................................................................................................................450
2.616  ◉ BRAUNSCHWEIG - 16A - É o 2º selo tipo + caro da localidade. Escasso de aparecer por aqui - 650 Euros..................................................................................700
2.617  ◉ BRAUNSCHWEIG - 17 - 480 Euros............................................................................................................................................................................................................500
2.618  ◉  BRAUNSCHWEIG - 20 - Carimbo quase 100% com data : 8.9.1866 - 200 Euros +.............................................................................................................................180
2.619  (*) BREMEN - 9 - Pontos de ferrugem + acentuados - 400 Euros..............................................................................................................................................................180
2.620  ◉ HANNOVER - 21/25y - Goma Branca e picotados. Série completa e todos com carimbo na cor azul.Inexpressivo valor de 1 Gr com senão e não cotado. 
Origem européia - 580 Euros..................................................................................................................................................................................................................................... 675
2.621  ◉  HELGOLAND - 6a - Expertizado - 380 Euros..........................................................................................................................................................................................450
2.622  ◉  HELGOLAND - 9 - Carimbo linear sem cercadura. Duplamente expertizado : � ier e Köhler. Picotes um pouco irregulares no lado direito e faltando 1 dente 
na parte superior. Escasso selo - 2.800 Euros.........................................................................................................................................................................................................1.250
2.623  **  HELGOLAND - 11ND - Folha completa com 50 selos em reimpressão o� cial de Berlin. Qualidade e origem européia............................................................225
2.624  */**  HELGOLAND - 11ND - Reimpressões - DEFEITOS DE CHAPA - Conjunto montado em folhas com ilustração da variedade - 15 itens, sendo 14 diferentes. 
Interessante por se tratar de um único selo - Lote 5073 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 150 e agora oferecido com preço reduzido...................................120
2.625  *  HELGOLAND - 17 - Mínima falha - 180 Euros........................................................................................................................................................................................180
2.626  *  HELGOLAND - 17a - Imperceptível claro na parte central superior - 350 Euros. Foto certi� cado de expertização Schulz.........................................................270
2.627  * HELGOLAND - 17b - 180 Euros..................................................................................................................................................................................................................210
2.628  ◉  HELGOLAND - 18d + 18e (pequeno aminci) e 18g - Todos expertizados - 220 Euros......................................................................................................................180
2.629  ◉  OLDENBURG - 12 - Carimbo parcial em azul. Expertizado Pfenninger - 220 Euros........................................................................................................................235
2.630 - OLDENBURG - FALSOS - 15 selos usados sobre fragmento, todos FALSOS Speratti e expertizados Brettl + 2 grandes blocos (de 16 e de 25) do selo Michel 5, 
também FALSOS, sendo que o Bloco maior, tem impresso “Replik” atrás dele. Material só para referencia e vendido como tal................................................................320
2.631  OLDENBURG -  Ano1856 - Limpa e perfeita sobrecarta completa circulada internamente. Selo Michel 2. Duplamente Expertizado : Kruschel e H.Krause. 
Pouco comum de  aparecer nesta qualidade..............................................................................................................................................................................................................270
2.632  ◉  PRÚSSIA - 13a - Carimbo ferroviário parcial: Cöln - Ba..... Expertizado Fleming - LUXO - 200 Euros......................................................................................... 235
2.633   PRÚSSIA - Ano 1863 - Sobrecarta completa circulada internamente ? com chegada. Selos Michel 15 e 16 com carimbo em 3 linhas: Warburg-Düsseldorf + 
Lippstadt tipo linear com cercadura. Peça bem limpa, mas com marca de vinco horizontal não atingindo os selos.....................................................................................180
2.634    PRUSSIA - Ano 1866 - 2 Sobrecartas e 1 envelope, todos circulados internamente na Alemanha; Berlin/Leipzig (Par selo Michel 16, carimbo azul de origem) 
Breslau/Posen (Selo Michel 17) e Magdeburg/Berlin (2 selos Michel 16) 2 deles com chegada. Muito bem conservados...........................................................................100
2.635    PRUSSIA - Ano ? - Pequeno envelope circulado de Barmen para Elberfeld. Selo Michel 1 com carimbo numeral 70 - 250 Euros..........................................250
2.636    PRUSSIA - Ano ? - Inteiro Postal tipo envelope de 3 Groschen + selo Michel 3 e par do nº 4, fazendo 11 Groschen de porte, aparentemente com valor 
declarado de 7F23 Gr ? circulado de Friedland para Magdeburg..........................................................................................................................................................................150
2.637  ◉  THURN E TAXIS - 15, 17, 24, 31 e 40 + HANNOVER 13. Margens conforme imagem na web - 400 Euros.................................................................................240
2.638 - THURN E TAXIS - Cartela + antigas folhas de album, com 128 selos diversos, sendo 50% carimbados. Qualidade mista, mas a maioria está perfeito - Lote 
5130 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 140 e agora sendo oferecido com desconto.........................................................................................................................110
2.639  ◉  WURTTEMBERG - 16y - Belo carimbo: Pfullingen 26.Set.1861 - 100% - Escurecido na parte superior........................................................................................250



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

176

ANTIGOS ESTADOS ALEMÃES (Continuação)
2.640  ◉  WURTTEMBERG - 16y - 320 Euros..........................................................................................................................................................................................................290
2.641  ◉  WURTTEMBERG -. 19y - Falta picote no canto superior direito - 380 Euros.....................................................................................................................................225
2.642  ◉  WURTTEMBERG - 23a - Sobre fragmento - Expertizado Irtenkauf - 200 Euros...............................................................................................................................200
2.643  ◉  WURTTEMBERG - 28 - Duas cores bem diferentes.  285 Euros pelas cores + baratas......................................................................................................................215
2.644  ◉  WURTTEMBERG - 28 - 2 selos em nítida diferença de cor - 285 Euros pela cor + barata................................................................................................................180
2.645  ◉  WURTTEMBERG - 30/34 - Série completa. O inexpressivo nº 31 com senão e não cotado - 1.385 Euros pelas cores + baratas...............................................1.170
2.646  ◉  WURTTEMBERG - 33a e 33b - 250 Euros................................................................................................................................................................................................195
2.647  ◉  WURTTEMBERG - 37 - 170 Euros............................................................................................................................................................................................................170
2.648  **  WURTTEMBERG - Série CIFRAS - Completo sem picote e todos margem inferior de folha ! Ao todo, 18 selos diferentes. Michel Especial entre 227PU e 
257PU. Parte absolutamente **!! e parte só com marca de charneira. Origem e qualidade européia. Todos expertizados Winkler.  - Cerca de 650 Euros.....................450
2.649  */ ◉  WURTTEMBERG - Estoque em classi� cador contendo 1.050 selos novos e usados e de pelo menos 100 tipos diferentes. Alguns separados pelos tipos e 
outros pelas séries - Lote 5164 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 150 e agora sendo oferecido com preço reduzido..................................................................120
2.650 - FALSIFICAÇÕES: 4 da Saxônia (incluso do n° 1) 1 de Bremen (sobre frente de envelope) e Inteiro Postal !! de � urn e Taxis. Os 2 últimos, expertizados “FAL-
SOS”. Vendidos como tal.............................................................................................................................................................................................................................................180
2.651   Lote com 4 Sobrecartas circuladas sem selos. Cidades de origem: Koenigsberg (Ano 1868) Cassel (Ano 1851) Frankfurt (Ano 1844) As 2 primeiras circuladas 
internamente e em qualidade européia e as 2 últimas para a Inglaterra com chegada e muito bem conservadas..........................................................................................150
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ALEMANHA REICH
2.652  (*) 8 - Falta do picote no canto inferior esquerdo - 800 Euros para perfeito e gomado...........................................................................................................................220
2.653  *  8 - Foto Certi� cado de Expertização Wolfgang Sommer – 800 Euros.....................................................................................................................................................540
2.654  ◉ 11 - 18 Kreuzer - Pontos de ferrugem na parte inferior - 500 Euros........................................................................................................................................................400
2.655  ◉ 11 - 18 Kreuzer - Pequeno aminci - 500 Euros...........................................................................................................................................................................................180
2.656  ◉  14/15 - 280 Euros..........................................................................................................................................................................................................................................210
2.657  (*) 16 - Ferrugem na parte superior + dupla charneira de papel e nº 24 - Grande aminci - 760 Euros para perfeitos e gomados....................................................150
2.658  *  16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 28 - Todos gomados - 445 Euros.....................................................................................................................................................................315
2.659  ◉ 19 I - Especial - Pontos de ferrugem - 400 Euros........................................................................................................................................................................................225
2.660  ◉  23b - Belo carimbo : O� enbach 16.6.74 - Duplamente expertizado - 700 Euros..................................................................................................................................495
2.661  **  23b - Linda cor, centragem e relevo. Foto certi� cado de expertização Prufstelle Basel - Luxo - 1.600 Euros..............................................................................1.440
2.662  ◉  27 - Carimbo Frankfurt 16.5.73 - Quase 100%. Falta do canto inferior esquerdo. (550 Euros).........................................................................................................215
2.663  ◉  27 - 9 Kreuzer - 550 Euros pela cor + barata..............................................................................................................................................................................................400
2.664  ◉  27 - 9 Kreuzer - Picote direito parcialmente irregular (550 Euros).........................................................................................................................................................245
2.665  ◉  27 - Canto superior esquerdo levemente arredondado - 550 Euros pela cor + barata..........................................................................................................................270
2.666  ◉  28 - Correto carimbo de Frankfurt com data 11.8.74. Faltam 2 picotes. Um dos + caros selos do Reich - 2.800 Euros..................................................................720
2.667  **/*  28 - 18 Kreuzer - Bela quadra, 2 selos superiores ** (frescor postal) e os 2 inferiores *. Material basicamente só encontrado na Alemanha – 390 Euros para 
os selos isolados, logicamente numa quadra, o plus é de no mínimo 25% a +.....................................................................................................................................................405
2.668  ◉ 30 - Reparo na margem superior + pequeno senão na margem esquerda + canto inferior esquerdo arredondado - 600 Euros...................................................100
2.669  ◉  31/36aC - Michel Especial - Série completa de 6 valores, todos na cor tipo "a" e no formato tipo "C" (� no) Todos duplamente expertizados Zenker ou Wiegand 
- 710 Euros....................................................................................................................................................................................................................................................................450
2.670  ◉  35a e 35c - Ambos expertizados - 324 Euros.............................................................................................................................................................................................225
2.671  ◉  36b – Expertizado Wiegand – 420 Euros...................................................................................................................................................................................................330
2.672  ◉  48 - 20Pfg - 7 diferentes cores, todas expertizadas Zenker: 48a, 48aa, 48b, 48ba, 48bb, 48c e 48d - 345 Euros...............................................................................250
2.673  ◉  48aa, 48ba e 48c - Todos com cores expertizadas Zenker - 330 Euros....................................................................................................................................................270
2.674  ◉ 50 - 50Pfg - 8 diferentes cores, todas expertizadas Zenker ou Wiegand. Inclusive a rara cor "aa" com certi� cado de expertização Wiegand e minima ressalva 
na qualidade: 50a, 50aa, 50ab, 50b, 50ba, 50c, 50d e 50da - 2.431Euros.............................................................................................................................................................1.260
2.675  ◉ 53/66 - Série completa Reichpost - 568 Euros............................................................................................................................................................................................450
2.676  * 54aU (Sem picote) Limpíssimo, sem ferrugem. Origem européia - 500 Euros +...................................................................................................................................450
2.677  * Especial 56aUDK - Sem picote, dupla impressão, sendo uma invertida. Margem superior de folha - 500 Euros +.........................................................................450
2.678  ◉  66 - O Famoso 5 Marcos Reichpost - 500 Euros pelo tipo + barato.......................................................................................................................................................405
2.679  ◉  66 II - 5 Marcos Reichpost - 500 Euros......................................................................................................................................................................................................380
2.680  */(*) 68/77 - Série completa * - nº 75 (*) - 550 Euros...................................................................................................................................................................................405
2.681  *  81A - 280 Euros..............................................................................................................................................................................................................................................200
2.682  ** 85Ib - Luxuosa quadra canto inferior de folha. Goma original e origem européia. Foto certi� cado de expertização Lantelme - 720 Euros ++.......................765
2.683  * 92I - Limpíssimo, só com charneira e sem ferrugem. Expertizado Zenker - 250 Euros.......................................................................................................................290
2.684  ◉  118b - Foto certi� cado de expertização Rolf Tworek - 250 Euros..........................................................................................................................................................270
2.685  ◉  137 II - Alguns picotes irregulares na parte superior (1.000 Euros).......................................................................................................................................................180
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ALEMANHA REICH (Continuação)
2.686  ◉  137 II - 1.000 Euros. Escasso selo................................................................................................................................................................................................................540
2.687  ◉  137 II - 1.000 Euros. Mínima dobra no canto............................................................................................................................................................................................180
2.688  ** 194b - Expertizado In� a Berlin. Qualidade e origem européia - 900 Euros !.......................................................................................................................................810
2.689  ◉  206F - Pontos de ferrugem – 1.300 Euros !................................................................................................................................................................................................585
2.690  ◉  Especial 209Y - Levemente carimbado. Expertizado Oechsner - 1.100 Euros .....................................................................................................................................765
2.691  ** Especial 226U - Luxuosa quadra sem picote. Qualidade e origem européia - 400 Euros ++.............................................................................................................405
2.692  ◉  289a - 100/100 - Quadra - Todos os selos expertizados In� a. Selo da posição 1 com senão e não cotado - 420 Euros +...............................................................300
2.693  ◉  303 - Fragmento com 6 selos (1 dani� cado) + 4 selos diversos. Expertizados In� a - 500 Euros para 5 selos. Pontos ferrugem...................................................200
2.694  ◉  309B - 200 Euros............................................................................................................................................................................................................................................180
2.695  ◉  330B - Leve dobra em 1 canto. Foto certi� cado de expertização Rolf Tworek  - 900 Euros...............................................................................................................630
2.696  ◉  332/337A - Série completa de 6 valores - 220 Euros.................................................................................................................................................................................180
2.697  ◉ Especial 339V - Sem cotação para usado no catalogo Michel. A variedade 339 IV que valia o mesmo que está, é cotado em 550 Euros. Atual Foto certi� cado de 
expertização Hans Dieter Schlegel.............................................................................................................................................................................................................................450
2.698  *  339U (Sem picote) Estado de **, sem ferrugem e mal de vê a marca de charneira - 140/360 Euros..................................................................................................150
2.699  ** 351/354 - Série completa. Origem e qualidade européia - 160 Euros....................................................................................................................................................180
2.700  ◉ 367 - Facial de 5 RM - Fecho da série - Lote com 178 selos x 20 Euros cada = 3.560 Euros. Aqui pedimos menos de 0,10 centavos de real o Euro !!, que é menos 
de 2% do seu valor. Incluso pares e trincas................................................................................................................................................................................................................270
2.701  ◉  378/384 - Conjunto com 5 séries completas - 850 Euros.........................................................................................................................................................................405
2.702  **/*  385/397 - Série completa. Nºs 386 e 394 sem goma (calculados com valor de 1/2 da 1ª coluna) nº 388 * mas limpo e demais todos **, inclusive os 3 últimos, 
que são os que valem na série. Cerca de 1.000 Euros...............................................................................................................................................................................................810
2.703  ◉  407/409 (IAA) Série completa - 255 Euros................................................................................................................................................................................................225
2.704  ** 407/409 (IAA) Série completa. Qualidade e origem européia - 240 Euros...........................................................................................................................................260
2.705  **  410/422 - Série completa **, salvo o facial de 60 Pfg que tem pequena ferrugem. Um ou outro também com picote irregular. Cerca de 1.000 Euros...........720
2.706  ◉  423/424 + 455 - Série Zeppelin - Conjunto com 7 séries completas - 1.050 Euros..............................................................................................................................540
2.707  ◉  423/424 + 455 - Série Zeppelin - 3 séries completas - 465 Euros...........................................................................................................................................................240
2.708  ◉  425/429 (Escudos) - Série completa - 180 Euros.......................................................................................................................................................................................180
2.709  ◉ 438 - 2 Marcos Zeppelin América do Sul, com carimbo de Friedrichsafen 21.11.1930 - 400 Euros..................................................................................................350
2.710  ◉  438 - 2 Marcos Zeppelin América do Sul e variedade que não consta do catalogo Michel: Espécie de bolha acima do dirigível. Variedades como o 438 I e 438 
II são cotadas em 900 Euros........................................................................................................................................................................................................................................630
2.711  ◉  438 - 2 Marcos Zeppelin América do Sul - Mínima raspagem - 400 Euros..........................................................................................................................................250
2.712  ◉ 439 - 4 Marcos Zeppelin América do Sul - 400 Euros...............................................................................................................................................................................350
2.713  ◉  446/449 - Selos do Bloco 1 (Iposta) Série completa com carimbo comum - 560 Euros......................................................................................................................450
2.714  ◉  458 - 4 Marcos Zeppelin Polar. Carimbo circular de Friedrichshafen e sobre fragmento. Pontos de ferrugem - 900 Euros.........................................................585
2.715  ◉ 459/462 - Série completa com carimbo circular - 140 Euros...................................................................................................................................................................100
2.716  *  467/473 + 482/495 - Séries Hindemburgo, completas - 245 Euros.........................................................................................................................................................190
2.717  */(*)  467/473 + 482/495 - Séries Hindemburgo, completas * - nº 494 (*) - 245 Euros...........................................................................................................................180
2.718  ** 479/481 - Frederico - Série Completa - 330 Euros...................................................................................................................................................................................330
2.719  ** 483, 485, 486, 487, 488, 490, 492 e 494 - Todos ** - 314 Euros................................................................................................................................................................225
2.720  ◉  496/498 - Série Zeppelin Chicago - 1.000 Euros.......................................................................................................................................................................................720
2.721  (*)  496/498 - Série Zeppelin Chicago - Completa (*) e/ou regomados - 1.200 Euros para gomados...................................................................................................495
2.722  ◉  496 - 1 Marco Chicago. Carimbo circular + de onda - 500 Euros...........................................................................................................................................................360
2.723  ◉  496 - 1 Marco Chicago. Carimbo circular com data. Falta 1 picote na parte inferior - 500 Euros.....................................................................................................270
2.724  ◉  496 – 1 Marco Chicago, sobre fragmento. Carimbo circular com data : Hamburg 15.6.1934 – 500 Euros......................................................................................360
2.725  ◉  496 – 1 Marco Chicago. Carimbo circular : Beuthen 17.8.1934 – 500 Euros........................................................................................................................................360
2.726  ◉  496 – 1 Marco Chicago. Carimbo Friedrichshafen - 500 Euros...............................................................................................................................................................350
2.727  ◉  496 – 1 Marco Chicago. Carimbo circular + de onda – 500 Euros........................................................................................................................................................270
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27332730

2737

2735 - Estado **2734 - Estado **

27292728

2731 2732

2740 - Completa **27392738 - Completa **

2741 - Variedades
2742 - Completa ** 2759

2745 - 4 Variedades

2750

2749 - Variedades

2744 - Variedades

2760

2743 - Variedades

2748

2746 - 5 Variedades

2747 - Prova
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ALEMANHA REICH (Continuação)
2.728  ◉  497 - 2 Marcos Zeppelin Chicago - 250 Euros..........................................................................................................................................................................................195
2.729  ◉  498 - 4 Marcos Zeppelin Chicago - 250 Euros..........................................................................................................................................................................................200
2.730  ◉  498 - 4 Marcos Zeppelin Chicago - 250 Euros..........................................................................................................................................................................................205
2.731  * 499/507 (Wagner) Série completa - 300 Euros............................................................................................................................................................................................195
2.732  ◉  499/507 (Wagner) Série completa com carimbo circular - 500 Euros...................................................................................................................................................360
2.733  ◉  505A - 250 Euros...........................................................................................................................................................................................................................................180
2.734  **  508/511 - Série completa. Selos do Bloco 2 (Nothilfe) Qualidade e origem européia - 1.200 Euros.............................................................................................1.080
2.735  ** 508/511 - Série completa. Unidos horizontalmente. Oriundos do Bloco 2 (Nothilfe) Qualidade e origem européia - 1.200 Euros.........................................1.170
2.736 **  512/528 - Série completa **, salvo o facial de 50 Pfg que tem minima marca de charneira, mas sem ferrugem - 80 Euros.........................................................100
2.737  ** 529/539 - Série completa **, salvo o inexpressivo facial de 10 Pfg que está só com marca de charneira - 740 Euros.....................................................................585
2.738  **  556/564 - Trabalhadores - Série completa absolutamente ** - Origem européia - 600 Euros............................................................................................................585
2.739 **  580/583 (Ferrovia) e 600/602 (Olimpíadas de Inverno) 2 séries completas ** - 195 Euros................................................................................................................200
2.740  **  588/597 - Trajes Tipicos - Série completa absolutamente ** - Origem européia - 180 Euros.............................................................................................................210
2.741  ◉ Michel Especial 666 I + Schantl 849f5 - 180 Euros....................................................................................................................................................................................150
2.742  **  716/729 - Série Completa - 220 Euros......................................................................................................................................................................................................270
2.743  ◉ Michel Especial 812 I e 881 I - 160 Euros....................................................................................................................................................................................................140
2.744  ** Especial 823 I (margem de folha) + 823 II e 823 IV - 3 diferentes variedades do mesmo selo - 315 Euros......................................................................................225
2.745  *  Schantl 844f12, 847f38, 881f25 e 885f19 - 4 diferentes variedades catalogadas - 285 Euros...............................................................................................................220
2.746  **/*  Michel Especial 820 III, 863 I, 880 X, 889 II e 892 II - 5 diferentes variedades catalogadas - 245 Euros.....................................................................................200
2.747  (*)  Especial 857P - Prova sem picote. Papel “palha” - Temática Animais : Cavalo..................................................................................................................................180
2.748  ** Especial  886 II, 886 IV (margem de folha) e 886 V - 3 variedades diferentes do mesmo selo - 270 Euros.....................................................................................200
2.749  ** Especial  907 II, 907 III (margem de folha) 907 IV (par, 1 com a variedade) e 907 VI (margem) - 4 diferentes variedades do mesmo selo - 400 Euros +.....305
2.750  ** Michel Especial 909 I - 180 Euros..............................................................................................................................................................................................................180
2.751  **/* Aéreo Privado 4a - Cartela com 11 selos, sendo 8 * e 3 ** ! - 770 Euros para *, portanto para ** deve haver um bom acréscimo.............................................270
2.752 * Bloco 1 (Iposta) canto inferior direito arredondado e alguns pontos de ferrugem. Só os selos são gomados e a maioria com goma plena - 550 Euros para o 
bloco * e 440 Euros para o selos **..............................................................................................................................................................................................................................400
2.753  ◉ Quadra interna do bloco 1 (Iposta) com carimbo comemorativo. Pontos de ferrugem - 560 Euros.................................................................................................405
2.754  ◉  Blocos 5Z/6Z - Papel Grosso (Olimpíadas) – Carimbo comemorativo – 480 Euros...........................................................................................................................360
2.755  ◉ Bloco 7 (Fuhrer) - Conjunto com 7 com diferentes carimbos comemorativos, maioria com data 20.Abril (aniversário do Fuhrer) Alguns com pontos de fer-
rugem - 154 Euros - Lote 5465 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 120 e agora sendo oferecido com preço reduzido.................................................................100
2.756  ◉  Bloco 7 (Fuhrer) Lote com 11 blocos com carimbo comum. Parte com pontos de ferrugem - 242 Euros.......................................................................................180
2.757  ◉ Bloco 8 (Fuhrer) - Conjunto com 10, sendo 6 com carimbo comemorativo alusivo, mas de diferentes agencias. Letras: a, b, c, e, g e h + 4 com carimbo comem-
orativos não alusivo. Parte limpos, parte com pontos de ferrugem.......................................................................................................................................................................200
2.758  */**  Bloco 8 (Fuhrer) - Lote com 10 ! Blocos, todos gomados. Parte com os selos ** e as margens com pontos de ferrugem - 500 Euros......................................200
2.759  **  Serviço 114/131 - Série completa. Origem e qualidade européia - 280 Euros.......................................................................................................................................270

ALEMANHA REICH - ACUMULAÇÕES/DIVERSOS - SELOS
2.760  ◉ Série AGUIA - Belo conjunto com 18 selos usados, todos com diferentes defeitos de chapa. Todos acompanhados de foto certi� cado de Expertização. Uma 
pena todos terem pequenos defeitos, mas ótimo material para constar na coleção como curiosidade. O preço pedido também é em função destes defeitos, pois se per-
feitos valeriam no mínimo 4 vezes mais. Selos Michel 4 x 3, 18, 19 x 9, 20x3 e 25 x 2.........................................................................................................................................250
2.761  */(*) Anos 1921 a 1923, compreendendo os Michel nº 157 a 337. Ao todo 231 selos sem carimbo, sem e com (maioria) goma e aparentemente completo nos selos 
tipo do período. Todos montados em folhas próprias com hawid importado. No meio, algumas posssíveis diferenças de cor - Lote 5546 da nossa 65ª VSO com preço 
original de R$ 135 e agora sendo oferecido com preço reduzido...........................................................................................................................................................................100

2754

2757 - Lote com 10 Blocos
2752

2753
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2762 - Coleção com 470 selos usados diferentes

2763 - Inflação - Lote com cerca de 2.000 selos

2765 - Coleção entre anos 1939 e 1945

2767 - Conjunto com 4.000 Euros

2773

2771

2772
2770

2775
2766 - Coleção das Olimpíadas

2774 - Franquia com 105 selos !!

2768 - Coleção entre anos 1936 e 1945 dentro de album e com 4.000 Euros

2764 - Caixa com 5.000 selos
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ALEMANHA REICH - ACUMULAÇÕES/DIVERSOS - SELOS (Continuação)
2.762 ◉ Surpreendente coleção no padrão Europeu de qualidade, contendo 470 selos diferentes usados, todos com carimbo circular e denteação perfeita, 
encaixados sequêncialmente em classi� cador com etiqueta indenti� cando 1 a 1. Álguns expertizados, bem como 29 repetições que som 137 Euros, Mas 
que não foram contados. Nada de especial no meio, salvo um ou outro item marcando entre 20 e 75 Euros. O que chama a atenção é a qualidade. Lote para o 
colecionador exigente. Pelo Michel 1.491 Euros = Acima de R$ 6.000. Aqui saindo o Euro a 6% !! do seu valor.............................................................................360
2.763  **/* INFLAÇÃO - Conjunto com bem + de 2.000 selos, de cerca de 50 tipos diferentes e todos em blocos maiores e 4 deles até em folhas completas ! Incluso uns 
3 tipos de Serviço. Material oriundo do exterior, portanto muito limpo de um modo geral, onde 90% dos selos está no estado ** (Goma plena, sem ferrugem) Ideal 
para o estudo de defeitos de chapa, folhas numeradas, margens com inscrição etc............................................................................................................................................400
2.764 - Caixa contendo pouco acima de 5.000 selos novos e usados, basicamente começando nos anos 10...................................................................................................500
2.765  **  Coleção encaixada sequencialmente em folhas de classi� cador e só com material ** (goma plena) entre anos 1939 e 1945, faltando apenas a série michel 
716/729 para estar completa nos selos tipo. A série do Fuhrer está misto na picotagem nos ultimos 4 valores. A série 695/697 está regomada e calculada como a 1ª 
coluna. Todos os demais bons selos estão absolutamente ** (goma plena) Pouco comum de aparecer aqui uma coleção neste estado. Origem européia - 1.417 Euros de 
catálogo.......................................................................................................................................................................................................................................................................1.440
2.766  **/   OLIMPÍADA DE 1936 - Coleção especializada com selos, blocos e história postal, tudo montado em folhas quadriculadas. Incluso a boa variação de papel 
"z" nos blocos 5/6, interessantes franquias, inteiros postais, vôo especial pelo Zeppelin etc. Incluso também os blocos sobre carta. Grandioso valor de catálogo. Interes-
sante por se tratar  de um só "assunto". Qualidade e origem européia...............................................................................................................................................................1.850
2.767  **/*/(*)/ ◉  Representativo conjunto com pouco acima de 4.000 Euros (cotação pelo Yvert de 2005) contendo pouco acima de 1.200 selos + 6 Blocos + 2 
folhinhas e 1 cartão. Tudo dentro de classi� cador importado de fundo preto e todos em protetores. Começa basicamente nos anos 20 e vai até o último selo 
emitido em 1945 + selos de serviço. A maioria dos selos comemorativos em duplicata (1 x usados/carimbados e outra vez sem carimbo - com e sem goma) En-
caixados sequencialmente e diversos itens com cotação entre 50 e 210 Euros: nº Yvert 441/461 usados, 513/521 novos, 535/538 novos, 547/556 usados, 594/602 
novos, 612 novo, 629A/629C novos, 637 novo, 825/826 novos + aéreos 35/37 usados, 43/53 usados + Blocos: 7 novo e 9 **. No � nal ainda temos a parte das 
Ocupações na 2ª Guerra: Jersey, Alsácia completo, Lorena completo, Luxemburgo completo, Ostland, Bohemia e Moravia completo novo e quase todos **, com 
a 1ª série expertizada, Sérvia e além disto o Governo Polônes no Exilio completo sem carimbo. Também alguns se-tenants no meio. Um belo inicio de coleção, 
com muitos períodos completos e com grande potencial para ampliação....................................................................................................................................2.400
2.768  **/*  ANOS 1936/1945 - Coleção dentro de album e completa nos selos tipo, com todos os blocos do período e o que 
não está **, está apenas com levissima marca de charneira e que são pouquissimos itens. Acima de 4.000 Euros pelo catalogo 
Michel. Oportunidade ímpar de se adquirir este tipo de material, na qualidade e origem européia, por menos de 20% !! do seu 
valor.............................................................................................................................................................................................3.600

2.769  **/ */   Importante coleção especializada entre anos 1933 e 1937, com diversas variedades, muita História Postal 
(inclusive Zeppelin) inteiros postais e muito blocos também pelo meio, como por exemplo bloco Michel 10 sobrecarta (100 
Euros) alguns expertizados, a rara série Michel 482/495 **(1.100 Euros) Também temos selos usados. Montado em folhas 
quadriculadas e dentro de álbum. Qualidade e origem européia com cerca de 5.000 Euros pelo catálogo Michel.................6.200

REICH - HISTÓRIA POSTAL
2.770   Ano 1872 - Impresso com selo Michel 2, circulado de Glogau para Flatow ? com possivel chegada. 300 Euros pela cor + barata................................................225
2.771    Ano 1873 - Limpíssima carta de pacote, circulada de Waldenburg para Halle com chegada  porteada com selos Michel 19,20 e 22 (1 Gr, 2 Gr e 5Gr da série 
Aguia Grande) Todos a� xados no verso da peça e com bela franquia tricolor. Origem Européia.....................................................................................................................245
2.772    Ano 1912 - Aéreos I/III - Série completa de 3 valores, circulados internamente e sobre postais o� ciais. Todos em qualidade européia - 545 Euros............520
2.773    Ano 1920 - Envelope o� cial circulado internamente com 50 selos Michel Serviço 30, maioria em blocos maiores...................................................................130
2.774    Ano 1922 - Grande envelope na horizontal (foi dobrado ao meio) com 105 !! selos Michel 251. Circulação interna. Normal conservação para peças deste 
tamanho. Acreditamos que possa ser uma das maiores franquias existentes.......................................................................................................................................................200
2.775    Ano 1922 - Envelope circulado internamente com 30 selos Michel 252............................................................................................................................................150

Nossa 69ª VSO será realizada em Março de 2020
 e será exclusiva de um único e� ólio
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2778

2777

2776

2779

2782

2783

2792 - LATI - 18 peças

2788 - 42 envelopes não circulados2787 - 38 peças circuladas

2780

2784

2781

2785 - FDC

2786 - 10 peças de Serviço
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REICH - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
2.776    Ano 1922 - Envelope o� cial circulado internamente com 20 selos Michel Serviço 73.....................................................................................................................100
2.777    Ano 1923 - Envelope circulado internamente e aberto em 3 laterais. Selos Michel 321Ab x 15 e 318 x 25. Expertizado In� a e Oechsner. Valor dos selos usa-
dos: 975 Euros !!............................................................................................................................................................................................................................................................600
2.778    Ano 1923 - Cartão o� cial circulado internamente com 16 selos Michel Serviço 81.........................................................................................................................100
2.779    Ano 1930 - Envelope circulado ? com miolo (parte interna) do bloco 1 (Iposta) com carimbo comeorativo. Peça com manchas de ferrugem. Valor dos selos 
usados é de 560 Euros..................................................................................................................................................................................................................................................360
2.780    Ano 1930 - Envelope registrado circulado para a Suiça com chegada. Etiqueta e carimbo alusivo à Exposição Iposta. Selos Michel 446/449 (miolo do Bloco 
1) Peça com vinco horizontal não atingindo os selos e bem limpa - 670 Euros.....................................................................................................................................................540
2.781    Ano  1930 - Envelope registrado circulado internamente, mas sem chegada. Série completa Michel 430/434 (Escudos) Poucos pontos de ferrugem...........215
2.782    Ano 1931 - Envelope circulado para Curitiba, via França, com carimbos de transito + chegada. 2 selos regulares + selo Michel 457 (2 Marcos Polar Zeppe-
lin) com pequeno senão no picote superior..............................................................................................................................................................................................................100
2.783   Ano 1933 - Envelope aéreo, com carimbo ferroviário, circulado para o Rio de Janeiro, com carimbo de transito + chegada. Selos : 496 (1 Marco Chicago) + 
501, 504 e o bom 507 (fecho da série Wagner, margem de folha) Valor dos selos usados : 665 Euros !..............................................................................................................430
2.784    Ano 1933 - Envelope circulado para o RJ com transito na França + chegada. Selos Michel 381 + 384x3 (1 com senão e não cotado) 327 Euros...................250
2.785   Ano 1938 - FDC não circulado com selo Michel 671 - 250 Euros. Limpíssimo.....................................................................................................................................200
2.786   Lote com 10 envelopes o� ciais circulados internamente com selos de Serviço. Anos 1936 a 1944. Só franquias isoladas ou múltiplas...................................100
2.787   Lote com 38 peças circuladas internamente (3 registrados) todos na década de 30 e maioria com selos da série Hindemburgo..............................................120
2.788   Lote com 42 envelopes não circulados, todos com carimbo comemorativo (parte não alusivo) ou de 1º dia. Anos 1941 a 1944..............................................160
2.789   Lote com 37 peças circuladas internamente, só com selos comemorativos. Parte em franquias isoladas. Anos 1934 a 1944.....................................................180
2.790   Lote com 21 envelopes, todos registrados e circulados internamente. Selos regulares e/ou comemorativos. Qaulidade européia. Anos 1936 a 1944............180
2.791   Lote com 13 diferentes Inteiros Postais sem uso + envelope  circulado para a Bahia (1931) com chegada e selo Michel 383 + 2 regulares.............................100
2.792  VIA L.A.T.I. - Anos 1940/1941 - 18 envelopes, todos circulados para o Rio de Janeiro com chegada, via L.A.T.I. e censurados na saída...............................350
2.793   INFLAÇÃO - Caixa contendo 550 ! envelopes circulados, todos do período da In� ação (não Alta In� ação) e a grande maioria da série "Cifra Horizontal" e 
basicamente todos circulados internamente. A grande maioria em franquias isoladas ou múltiplas. Origem européia e um a um enbalados em plásticos protetores. Por 
pouco, o preço inicial pedido sequer paga o valor dos plásticos, pois aqui pedimos - de R$ 2 por item.......................................................................................................1.000

REICH - SE TENANTS (Selos e História Postal)     
2.794  ** S57 - Minima marca de charneira só no X superior. Selo e X inferior absolutamente **. Origem e qualidade européia - 1.300 Euros...................................1.200
2.795  */ **  H Blatt 101 e 102 (Trabalhadores) - Apenas 4 selos * (bem limpos) demais ** - 300 Euros..........................................................................................................235
2.796  ** Caderneta 37.1 - Minima aderência traseira da capa traseira - 350 Euros...........................................................................................................................................350

2789 - 37 peças circuladas 2790 - 24 envelopes registrados

2795

2794

2796

2793 - Inflação - Caixa com 550 !! peças
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2798 - Conjunto completo

2799 - Conjunto completo

2801 - Conjunto completo

2806 - 26 peças emissão Hindemburgo

2802

2797 - Completo

2800

2803

2805 →

2809 - 8 peças circuladas

2804

2811

2817

2816

28122810 - 11 envelopes circulados

2808 - 19 peças circuladas

2807 - Fuhrer - 8 envelopes circuladis
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REICH - SE TENANTS (Selos e História Postal) (Continuação)
2.797  * K23/W101 - Trabalhadores - Conjunto completo com 15 combinações diferentes - S219 ◉ e S222 aberta na junção dos selos. Parte com a goma espelhada 
em função do contato com o protetor........................................................................................................................................................................................................................200
2.798  * S114/W58 - Wagner - Conjunto completo com 15 combinações diferentes. Uma ou outra sem goma ou com a goma espelhada...............................................600
2.799  * W103/SK28 - Olimpíadas de 1936 - Conjunto completo com 10 combinações diferentes. Uma ou outra sem goma ou com a goma espelhada.......................100
2.800  * W135/K34 - Paisagens de Inverno - Conjunto completo com 15 combinações diferentes. Parte com a goma espelhada..............................................................100
2.801  * S243/W122 - Construções - Conjunto completo com 15 combinações diferentes. Uma ou outra sem goma ou com a goma espelhada....................................100
2.802   Ano 1911 - Cartão Postal circulado internamente com reclame Michel R7 + selo Germânia (picote horizontal entre os 2, não está unido) Peça com corte 
vertical inferior. Se o se tenant fosse unido, marcaria 1.300 Euros de catalogo. Entra na temática Vinho (Reclame de Vinho de Maçã)....................................................180
2.803  Ano 1928 - Envelope circulado internamente . Se tenant W23. Limpo, mas com vinco vertical central - 600 Euros..................................................................400
2.804  Ano 1933 - Envelope circulado internamente com valor declarado. Se tenants K13 + S38 + selo regular - 160 Euros................................................................160
2.805  Ano 1934 - Envelope registrado formato um pouco maior, circulado internamente com chegada. Se tenant W56 (Wagner) + 4 selos regulares. Limpissimo - 
200 Euros.......................................................................................................................................................................................................................................................................200
2.806   EMISSÃO HINDEMBURGO - 26 peças circuladas internamente, com 35 diferentes combinações. Todas identi� cadas e encaixadas em folhas importadas 
de porta envelope. Origem Alemã, portanto a maioria das peças está em muito boa qualidade......................................................................................................................300
2.807   EMISSÃO FUHRER - 8 envelopes circulados internamente, todos com combinações individuais diferentes. Todas identi� cadas e encaixadas em folhas 
importadas de porta envelope. Origem Alemã, portanto a maioria das peças está em muito boa qualidade. Entra também na temática de 2ª Guerra..........................120
2.808   19 peças circuladas (17 envelopes e 2 Cartões Postais) internamente e com 21 combinações diferentes. 4 deles registrados. Incluso o bom W16 que cota 
70 Euros.........................................................................................................................................................................................................................................................................280
2.809   8 peças circuladas internamente com diferentes combinações. Anos 1936 a 1942 - 3 com Comemorativos e 5 com série Hindemburgo..............................100
2.810  Lote com 11 envelopes (4 registrados, sendo 3 só frentes) com 18 diferentes combinações, só de selos comemorativos. Algumas peças com até 3 diferentes. 
Itens melhores, como: W111 (20 Euros) W128 (70 Euros) e W148 (30 Euros) Muito boa conservação geral...............................................................................................160

ESCRITÓRIOS
2.811  *  TURQUIA - 20I, 21 II e 23 II - Todos muito limpos, sem ferrugem e só com leve marca de charneira. Parte expertizados Richter e Stolow. Os 3 com foto 
certi� cado de expertização Eichele - 415 Euros ++..................................................................................................................................................................................................450

COLÔNIAS
2.812   ◉  KAMERUN - 1/6 - 1ª Série Completa - 120 Euros..................................................................................................................................................................................140
2.813   ◉/*  KAMERUN - 7/18 (falta nº 11) Nº 16 sobre fragmento com duplo carimbo: Buea 8/4/13. Os selos * bem limpos, sem ferrugem - 120 Euros....................140
2.814  ◉  KAMERUN -  7/19 - Série completa ◉ , salvo o nº 18 que está * - 815 Euros........................................................................................................................................630
2.815  *  KAMERUN (Ocupação Britânica) - 1/13 - 1ª e única série, completa. Nº 11 com aminci na goma (selo perfeito) O inexpressivo 1º valor está bem escurecido. 
Difícil de aparecer no mercado nacional e ainda completa – 1.000 Euros............................................................................................................................................................810
2.816  *  KAROLINEN - 1 II / 6 II – Série completa, bem limpos – 200 Euros....................................................................................................................................................235
2.817  */◉  KAROLINEN - 1 II / 6 II – Série completa. Os selos * bem limpos, sem ferrugem - 173 Euros.....................................................................................................190
2.818  *  MARIANEN – 1 II / 6 II – Série completa bem limpa, só com charneira e sem ferrugem - 230 Euros............................................................................................270
2.819  *  MARIANEN – 1 II / 6 II – Série completa, limpa. O nº 2 tem pequenina mancha – 220 Euros........................................................................................................240
2.820 *  MARSHALL - 1 II / 4 II - Bem limpos, só com charneira. Parte com assinaturas/expertizados - 420 Euros...................................................................................405
2.821  *  MARSHALL - 7/12 - Série completa bem limpa, só com charneira e sem ferrugem - 100 Euros......................................................................................................120
2.822  *  NOVA GUINÉ - 7, 10/18 e 21/24 - Limpos - 101 Euros...........................................................................................................................................................................120
2.823   ◉/*  OSTAFRIKA - 11/21 - Série completa. O inexpressivo # 12 com senão e não cotado. Os selos * bem limpos, sem ferrugem - 315 Euros............................350
2.824  ◉  OSTAFRIKA - 21 - Fecho da série e margem direita de folha. Luxo - 230 Euros ++...........................................................................................................................225
2.825   ◉  OSTAFRIKA - 22/29 - Série completa. O inexpressivo # 22 com senão e não cotado. O último e melhor valor, sobre fragmento e com carimbo 100% : Mohor-
ro 22/12/05 - Luxo - 200 Euros...................................................................................................................................................................................................................................240
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COLÔNIAS (Continuação)
2.826   *  OSTAFRIKA - 30/39 - Série completa. Nºs 38 e A38 ambos com senão em um dos cantos superiores. Todos bem limpos, sem ferrugem..............................120
2.827   *  SAMOA - 1/6 - 1ª Série completa limpa, sem ferrugem - 140 Euros.....................................................................................................................................................170
2.828   ◉/*  SUDWESTAFRIKA - 11/19 + 21/22 - Os selos * bem limpos, sem ferrugem - 165 Euros.............................................................................................................180
2.829  */(*) SUDWESTAFRIKA - 11/20  - 320 Euros...............................................................................................................................................................................................250
2.830  - SUDWESTAFRIKA - 11/23 - Série completa. nº 19  *, nº 22 (*) e demais ◉ - 330 Euros.....................................................................................................................270
2.831  ◉  SUDWESTAFRICA - 32 - Fecho da série. Duplo carimbo - 370 Euros  ..............................................................................................................................................370
2.832  ◉  TOGO - 1/6 - 1ª Série completa - 160 Euros..............................................................................................................................................................................................180
2.833  ◉/*  Coleção montada em folhas de album Leuchtturn com hawid transparente embutido. Novos (maioria) e usados. Um ou outro pode estar sem goma. No 
total 120 selos diferentes, com 8 séries completas. Material bem limpo de um modo geral, visto que sua origem é do exterior. Engloba as colonias: Nova Guiné, Osta-
frica, Sudwestafrica, Kamerun, Karolinen, Kiatschou, Marianen, Marshall, Samoa e Togo - 795 Euros..........................................................................................................700

EMISSÕES PRIVADAS (Circulação só dentro da cidade)
2.834 -  Cartela com 97 selos novos e usados, estando algumas cidades bem representadas. Maioria diferentes. Incluso 1 Inteiro Postal tipo envelope, mas sem uso. 
Qualidade ligeiramente mista.....................................................................................................................................................................................................................................290

.DANZIG
2.835  **  27/31 II (falta nº 28 II) - 400 Euros............................................................................................................................................................................................................360
2.836  ◉ 160 - 320 Euros................................................................................................................................................................................................................................................225
2.837  **/* 193/201 - Série completa, maioria ** e os (baratos) que estão *, estão em estado de ** - Cerca de 400 Euros............................................................................315
2.838  **  Serviço 48 - 280 Euros - É o + caro selo "tipo" da série. Qualidade européia......................................................................................................................................250
2.839  - Estoque em classi� cador, contendo 3.180 selos novos e usados, de 130 tipos diferentes, desde a 1ª série. Todos separados pelos tipos........................................315
2.840  */◉/(*) -  2 lotes remanescentes da nossa 56ª VSO: Lote 5868 -  Folha de classi� cador com 160 selos diferentes novos e usados + Lote 5869 - Folhas de classi� -
cador contendo 34 diferentes selos/séries, todos completos, sem carimbo (quase todos gomados) e entre Michel nº 16/20 e 177/80. Incluso setor de Serviço e Porto. 
Todos em protetores e identi� cados - 156 Euros - Preço original dos 2 lotes R$ 160 e agora sendo oferecidos em 1 só lote com preço reduzido...................................120

SARRE
2.841  **  16 - 600 Euros...............................................................................................................................................................................................................................................540
2.842  ** 18/31 - Série faltando o nº 30. Todos os demais **, a maioria expertizados Burger, com os tipos e/ou as cores. Acompanham 5 variantes, calculados como selo 
"tipo" - 1.080 Euros. Encaixados em folha de album Lindner.................................................................................................................................................................................810
2.843  **  32/43 completo ** ! + variantes de cor do nº 43 (a, b, c, d) parte expertizados + 44/49 completo ** e 50/52 também ** - 375 Euros.........................................400
2.844  **/*  70/83 com 72 II e 80 II - Série completa **, salvo o insigni� cante nº 74 que está * - 343 Euros....................................................................................................315
2.845  **  Especial 96 II (variedade) - 240 Euros.......................................................................................................................................................................................................215
2.846  **  128/133 - 200 Euros.....................................................................................................................................................................................................................................180
2.847  (*) 134 - Fecho da série - Ferrugem. Pede-se veri� car - 460 Euros..............................................................................................................................................................300
2.848  **  179/194 - Série completa em qualidade e origem européia - 180 Euros...............................................................................................................................................200
2.849  **  199/205 - Série completa em qualidade e origem européia - 170 Euros...............................................................................................................................................225
2.850  ◉  297/298 - Série completa - 325 Euros  ......................................................................................................................................................................................................250
2.851  ◉  297/298 - Série completa - 325 Euros  ......................................................................................................................................................................................................225
2.852  ◉ 309/313 - Série completa - 200 Euros.........................................................................................................................................................................................................180
2.853  **  Serviço 1/11 + 12/15 - Ambas completas sem os selos tipo II , mas com o 2b e 3b - Qualidade européia - 228 Euros.................................................................235
2.854  */◉  VARIEDADES - 22 diferentes com e  sem carimbo (quase todas gomadas) Michel Especial: 3IPFM, 6PFA, 8PFQI, 12PFQII, 13IIPFA, 13IPFA, 15IPFA, 
20PFBI, 35 XII, 72A II, 85 II, 92 II, 100 III, 108 II, 206 II, 213 III, 215 II, 215 III e 222 II, 274 I, 280 II e 288 II............................................................................................180
2.855  ◉/(*)  VARIEDADES - Série construções - 12 diferentes variedades, todos ◉, salvo a 1ª que está (*). Michel Especial 108 II, 108 III, 112 II, 110 I, 113 I, 114I, 
114 II, 114 III, 115 I, 115 IV, 143 I e 143 IV - 201 Euros..........................................................................................................................................................................................180
2.856  ◉/*  Coleção com pouco + de 80 selos diferentes e só entre anos 1920 e 1934. Grande maioria sem carimbo e quase todos em séries completas e encaixados em 
folhas de album Lindner (sistema novo) Boas séries inclusas, como nº Yvert 141/147 (233 Euros) 148/154 (341 Euros) e 173/188 (107 Euros) No total temos 1.010 
Euros pelo catalogo Yvert............................................................................................................................................................................................................................................650
2.857  **/*  Coleção com 250 selos diferentes e só entre anos 1947 e 1959 (continuação do lote acima) Todos sem carimbo e só faltando os 2 blocos (Inundação) para a 
coleção estar completa. Um ou outro pode estar sem goma. Encaixados em folhas de album Lindner (sistema novo) e com uma cotação de U$ 934 pelo catalogo Scott 
do ano 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................500
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MEMEL
2.858  **  1/17 - 1ª Série completa. Qualidade e origem européia - 290 Euros.....................................................................................................................................................290
2.859  **  18/33 - Série completa + 10 variações de papel ou sobrecarga. Qualidade e origem européia - 530 Euros.....................................................................................530
2.860  *  34/35, 36/39, 47/48, 49/51, 129/134 e 141/150 - Todos completos, bem limpos, sem ferrugem e só com charneira + Emissão local I/IV - completa, mas mista 
nos tipos e ......................................................................................................................................................................................................................................................................100
2.861  **  40/46 - Série completa. Qualidade e origem européia - 280 Euros........................................................................................................................................................280
2.862  **  Michel Especial 46Ia - Expertizado Dr Petersen - 300 Euros.................................................................................................................................................................360
2.863  **  52/71 - Série completa. Qualidade e origem européia - 130 Euros........................................................................................................................................................130
2.864  ** 61a - 200 Euros...............................................................................................................................................................................................................................................280
2.865  **  72/83 - Série completa, incluindo o bom # 79 - Qualidade e origem européia - 600 Euros...............................................................................................................600
2.866  **  84/97 - Série completa - no nº 97 falta 1 picote na parte superior e # 98/107 - Série completa - Qualidade e origem européia - 200 Euros..............................180
2.867  ◉  108/109, 110/118 (falta nº 117) 119/120, 124/128 e 129 I - 234 Euros....................................................................................................................................................230
2.868  ** 121/123 e 164/166 - Ambas completas - Qualidade e origem européia - 105 Euros............................................................................................................................105
2.869  **/* 135/140 - Série completa - Nºs 137 e 138 só com marca de charneira e sem ferrugem, demais **. Qualidade e origem européia - 192 Euros.......................190
2.870  **  141/150 - Série completa - Nº143 com mínima raspagem e não cotado e o último valor com variedade III - 365 Euros.............................................................315
2.871  ◉  147 - 180 Euros..............................................................................................................................................................................................................................................180
2.872  ◉  149 - 180 Euros..............................................................................................................................................................................................................................................180
2.873  **  151/163 - Série completa - 2 valores com imperceptíveis pontinhos de ferrugem. Temática Faróis - Cerca de 450 Euros. Origem européia...........................450
2.874  (*)  167/173, 174/175, 176/182 e 230/233 - Todos completos - 313 Euros para *......................................................................................................................................165
2.875  *  183/192 - Série completa, só com marca de charneira e sem ferrugem. Origem e qualidade européia - 460 Euros........................................................................460
2.876   **  193/205 - Série completa - Temática Faróis - Qualidade e origem européia - 400 Euros..................................................................................................................400
2.877  **  193/205 - Série completa absolutamente ** - LUXO - Temática Faróis - 400 Euros...........................................................................................................................450
2.878  **  206/229 - Série, faltando 6 valores : nº 207, 209, 211, 216, 217 e 220. Todos os demais, **, inclusive os "tops" da série: nº 206, 213, 221, 222 e 229. Os selos + 
importantes, estão expertizados - 2.260 Euros !!................................................................................................................................................................................................1.620
2.879  (*)  206/229 - Série, faltando o baratíssimo nº 218 para estar completa - 400 Euros para *....................................................................................................................200
2.880  */(*)  206/229 (Falta nºs 210/213 e 227/229) - 374 Euros para **............................................................................................................................................................180
2.881  *  230/233 - Série completa com dupla charneira, mas sem ferrugem - 150 Euros...................................................................................................................................180
2.882  **  230/233 I - Série completa ! Origem Européia. Duplamente Expertizada - 1.700 Euros. ....................................................................................................................1.350
2.883  *  234/237 I - Série completa - Qualidade e Origem Européia, só com charneira e sem ferrugem - 650 Euros....................................................................................650

ALLENSTEIN e SLESVIG
2.884  ** II/VI - Não colocados à venda. Série completa. Frescor Postal. Valor de 30 Pfg margem de folha. Origem e qualidade européia - 450 Euros + LUXO..........515
2.885 - ALLENSTEIN - Coleção montada em folhas de album próprio. com o território completo, Michel 1/14 e 15/28 + o não emitido nº I - Pelo menos uma vez com-
pleto, novo e/ou usados. Ambas séries estão mistas. Incluso o bom nº 18 ** com vinco da goma e nº I *. Qualidade e origem européia. A� xados com charneiras e os 2 
selos citados em hawid. No total, 38 selos com cerca de 274 Euros.......................................................................................................................................................................215
2.886  */ ◉  Cartela + folha de album tirada do computador, contendo 150 selos novos e usados. Incluso a 2ª série completa sem carimbo + SLESVIG - 1ª Série - Michel 
1/14 - Coleção montada em 3 folhas de album, com pelo menos 2 séries completas usadas + extras e alguns selos sem carimbo. No meio, michel especial 11 I  novo 
(40 Euros) Qualidade e origem européia.Acompanha inteiro postal circulado com selo adicional.Total 69 selos novos e usados (carimbos limpos e nítidos) com 7 
pares. Lotes 6046 e 6083 respectivamente da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 185 e agora sendo oferecido com preço reduzido................................................150

ALTA SILÉSIA
2.887 - Michel 1/12 - Coleção semi especializada englobando as 2 séries, que estão pelo menos 1x completa + variações na sobrecarga e algo extra. Todos identi� cados 
nas 2 folhas de album e a� xados com charneiras. Incluso o bom selo nº 10F novo (expertizado) + uma sobrecarga dupla (1 invertida) Origem européia e material 
extremamente limpo, onde todos os selos não tem ferrugem. Total 47 selos novos e usados, com pelo menos 350 Euros de catálogo......................................................290
2.888  ◉  10F - Sobre fragmento - Pontos  de ferrugem - 650 Euros.......................................................................................................................................................................360
2.889  */** 30/40 (Plebiscito) Série completa. Faciais de 50, 60 e 75 Pfg *, mas só com marca de charneira e sem ferrugem. Todos os demais ** - 573 Euros...............585
2.890  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartelas contendo 169 carimbos, com grande diversidade de cidades. Todos sobre selos da série Michel Ex 13/29, com 15 faciais difer-
entes. Vímos diversas diferenças de cor nos selos. Cada selo marca no minimo 1 Euro - Lote 6063 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 160 e aqui sendo ofere-
cido com preço reduzido..............................................................................................................................................................................................................................................120
2.891  */◉/(*)  4 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 6062 - Coleção montada em folhas tiradas do computador e baseada no catálogo Scott, contendo 51 selos 
diferentes novos e usados, com 3 séries completas. Incluso selo michel 4B dos Insurgentes (30 Euros) e 2 variações na sobreestampa dos selos de serviço (na vertical) 
Todos em protetores + Lote 6064 - Estoque em folhas de classi� cador, com 565 selos diversos, de 34 tipos diferentes. Maioria usados. Pelo menos 9 séries comple-
tas Michel 13/29 + Lote 6067 - Michel 13/29 - Pequeno conjunto montado em 3 folhas de album, com pelo menos 2 séries completas usadas + extras e alguns sem 
carimbo. Incluso 2 peças, sendo uma comprovadamente circulada. Todos a� xados com charneiras. Algumas visíveis diferenças de cores no meio. Material de origem 
européia e na habitual qualidade de lá, sem nenhuma ferrugem e Lote  6068 - Setor Oriental - Michel 1/16 - 1ª série completa. Do nº 1 ao nº 14 *, mas sem ferrugem e 
só com marca de charneira. Os 2 ultimos selos, estão ◉. Origem e qualidade européia. Montado em folha de album. Acompanha emissão particular e não cotada. Valor 
original dos 4 lotes: R$ 370 agora agrupados em 1 lote só com preço reduzido..................................................................................................................................................300
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MARIENWERDER
2.892  * 22/25 - Série completa - nº 22 ** e os demais *, mas só com marca de charneira e sem ferrugem. Origem européia - 145 Euros.................................................180
2.893  ** 30/43 - Série completa. Origem e qualidade européia - 160 Euros ++..................................................................................................................................................180

OCUPAÇÃO - 1ª GUERRA
2.894  */ ◉  BÉLGICA - Estoque em folhas de classi� cador, com 1.330 selos novos e usados, de 17 tipos diferentes - Lote 6092 da nossa 65ª VSO com preço original de 
R$ 125 e agora sendo oferecido com preço reduzido..............................................................................................................................................................................................100
2.895  *  MALMEDY (Bélgica) - 1/17 - 1ª Série completa - 420 Euros para **.....................................................................................................................................................210
2.896  ◉  ROMENIA - Porto 6/7 - Série completa - 200 Euros...............................................................................................................................................................................180
2.897  ◉  ROMENIA - Ocupação quase completa. Michel 1/3 + 4/7 + 8/12 + Porto 1/5 + 9ª Armada completa sobre fragmento (Michel 1/4) Origem européia e todos 
em qualidade de lá. A� xados em folhas de album com charneiras - 235 Euros +...............................................................................................................................................210
2.898  *  RUHLEBEN - Campo de Prisioneiros Ingleses - Conjunto com 16, sendo 15 diferentes, todos sem carimbo, apenas com marca de charneira e sem ferrugem.  
Antigamente constam do catálogo Michel. Origem européia. A� xados em folha de album com charneiras. Pouco usual..........................................................................200
2.899 */ ◉  3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO e de 3 diferentes Ocupações: Lote 6094  - LITUANIA - Coleção em folhas de album tiradas do computador e 
baseado pelo catalogo Scott, contendo selos Michel 1/12 (faltando o nº 9 para estar completo sem carimbo) + selo da emissão de Libau (michel 3BaK) com a sobrees-
tampa invertida, mas sem garantias (900 Euros !) + Lote 6095 - POLONIA - Ocupação completa. Michel 1/5 (2 x completa usada) e 6/16 (3 x completa, sendo 1 usada 
e as outras 2 mistas) Incluso algumas diferenças de cores. A� xados em 2 folhas de album com charneiras. Origem européia. Material extremamente limpo - Cerca de 
100 Euros + Lote 6107 - ROMENIA - Coleção em folhas de album Yvert, com 28 selos diferentes carimbados, incluso os bons # Z III e Z 6 (70 Euros só eles) Preço 
original dos 3 lotes: R$ 260. Aqui agrupado em 1 lote só com preço reduzido....................................................................................................................................................210

OCUPAÇÃO - 2ª GUERRA
2.900  * ALBANIA - Especial 4K (sobreestampa invertida) Bem limpo. Certi� cado de expertização Dr Rommerskirchen - 130 Euros ++..............................................180
2.901  ** ALBANIA - Especial 11 VI (1 de 1943 menor na base) 350 Euros...........................................................................................................................................................385
2.902  ** BÉLGICA - Legião - Vkb - Mini folha com 4 exemplares - 350 Euros +...............................................................................................................................................420
2.903  ** LEGIÃO FLAMENGA (Bélgica) Não colocados a venda. Michel XV/XIX completo sem picote e em canto de folha - 500 Euros............................................900
2.904  * /(*)  BÉLGICA – Emissão privada - V/VIII em mini folhas. Do V até o VII com goma falha e o VIII sem goma. Cerca de 1.400 Euros para **..........................600
2.905  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 1/19 (falta o nº 16 para estar completa) Foto certi� cado de expertização Detlef Pfei� er - 368 Euros...............................................330
2.906  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 3 e 4 com nº de chapa no canto inferior esquerdo da folha - nº 4 e nº 1 respectivamente - 150 Euros...............................................180
2.907  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 11, com nº de chapa no canto inferior esquerdo da folha - nº 1 - Expertizado - 170 Euros................................................................180
2.908  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 12, com nº de chapa no canto inferior esquerdo da folha - nº 1 - Expertizado - 180 Euros................................................................200
2.909  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 13 e 16 - Ambos com nº de chapa no canto inferior esquerdo da folha. nº 1 - 150 Euros...................................................................180
2.910  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 14, com nº de chapa no canto inferior esquerdo da folha - nº 1A - 220 Euros......................................................................................230
2.911  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 18, com nº de chapa no canto inferior esquerdo da folha - nº 1A - 450 Euros......................................................................................450
2.912  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 18, com nº de chapa na margem esquerda da folha - nº 1 - 450 Euros. Expertizado Gilbert..............................................................450
2.913  ◉  BOHEMIA e MORAVIA - 19, com nº de chapa no canto inferior direito da folha - nº 1 - 450 Euros. Expertizado........................................................................450
2.914  ** ESTONIA(PERNAU) Especial 6IF - Luxuoso bloco de 9 (3x3) � cando o selo da posição 7 com a variedade: Falta da data 1941 ! Bloco canto inferior de folha 
e absolutamente ** (goma plena) Origem e qualidade européia - 300 Euros da variedade isolada + 280 Euros dos 8 selos isolados = 580 Euros ++..............................675
2.915  ◉  ESTONIA(PERNAU) 5/9 I - 5 Valores sobre fragmento. Todos expertizados Krischke - 264 Euros +............................................................................................270
2.916  * GOVERNO GERAL - Serviço D13P3 (Especial) - Par vertical sem picote, gomado e sem o facial. Pontos de ferrugem - 550 Euros cada para **. Aqui 
consideramos 1/2 deste valor : 550 Euros para o par............................................................................................................................................................................................405
2.917  ◉  GUERNSEY – 4 – Bela quadra, margem inferior de folha, com inscriço em 2 selos – 420 Euros ++.............................................................................................225
2.918  **  LAIBACH  - 29/30 - Série completa - 240 Euros.....................................................................................................................................................................................215
2.919  **  LAIBACH - 31/32 - Série completa. Ambos ** - nº 31 com falha na goma - 240 Euros....................................................................................................................180
2.920  */**  LAIBACH - 41 selos diferentes sem carimbo, maioria *, mas na qualidade européia (de onde vieram) Alguns ** no meio......................................................270
2.921  **  MACEDONIA - Especial 2FII (Sobrecarga dourada) Duplamente expertizado Krischke - 300 Euros..........................................................................................360
2.922  ◉  MACEDONIA - Especial 3F (sobrecarga dourada) Sobre fragmento, mas com carimbo não garantido - 250 Euros para novo e 600 Euros para usado..........270
2.923 ◉ MACEDONIA - Especial 6 III (falta do algarismo 1 em 1944) Carimbo de favor - 250 Euros para novo........................................................................................200
2.924  **  MONTENEGRO - Especial 20 I - 200 Euros............................................................................................................................................................................................235
2.925  *  MONTENEGRO - 20/28 - Série completa - 180 Euros.............................................................................................................................................................................160
2.926   MONTENEGRO - Ano 1944 - Série completa 29/35 sobre envelope endereçado e com chegada. Cotação de 2.200 Euros para a série completa sobre 
envelope. Qualidade e origem européia.........................................................................................................................................................................................2.000

2.927  **  NATIONALES INDIEN (India Livre) Seguimento completo, com 
as 3 opções do último valor de 1 Rúpia. Total 21 selos diferentes, com e 
sem picote. Só este série emitida - 1.446 Euros...............................2.600

29192918
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OCUPAÇÃO - 2ª GUERRA (Continuação)
2.928  ** SÉRVIA - 54/57 - Série completa em tira horizontal de 5 na seguinte combinação: tipo I + III + II + IV + I. Origem e qualidade européia - 470 Euros +..........540
2.929  **/* SÉRVIA - Ocupação completa (faltando só a barata série 86/89 e o D1) Maioria do material *, mas algumas boas séries **, como 54/57 III e 82/85. Os 4 
Blocos estão assim: # 1 (novo sem goma) # 2 *, # 3 * e bem limpo e # 4 ** - Cotação de 2.046 Euros se todos fossem **............................................................................900
2.930  **/*  Album impresso marca Lindner (sistema novo com bolsas) contendo coleção com 10 diferentes setores: Governo Geral (completo *, limpo e sem ferrugem) 
Estônia * , Rússia (Ostland) Ucrânia, Letônia, Lithuânia, Legião Belga com a escassa série Michel XV/XIX sem picote  e ** - 450 Euros só ela, Legião Francesa completa 
com o Bloco 1, com ligeira mancha fora do selo, que está ** + Ravensburg e Austria, com a boa série Yvert 553/575 * e marcando 375 Euros. Apenas um ou outro 
usado e também eventualmente algum selo por estar sem goma. A grande maioria das ocupações está completa. O album também está em muitas boas condições e se 
fosse novo, teria um custo de quase 150 Euros. No total 2.328 Euros................................................................................................................................................................1.500

EMISSÕES LOCAIS/PRIVADOS (Pós 2ª Guerra, antes da criação da República Alemã)
ATENÇÃO : A grande maioria dos lotes deste capítulo vieram da Alemanha e era de uma grande coleção. Quando os selos constam na 
descrição como expertizados, os mesmos foram veri� cados na época por experters como : Sturm, Richter, Zierer, Dr Dub, Kunz. Hoje 
em dia, na maioria dos casos eles não são + expertizáveis e também não tem  uma cotação atual. Alguns selos não estão expertizados, 

mas vem da mesma origem. Basicamente todas estas emissões só constam do catálogo Michel Especializado.

2.931  DÖBELN - Ano 1945 - Envelope subscrito, mas com circulação não comprovada. Selo Michel Especial P I (3Pfg) que novo cota 1.200 Euros. Sem cotação 
para sobre carta pelo Michel. Foto Certi� cado de Expertização Jens R. Kunz. Bem Raro..................................................................................................................................450
2.932  **  FREDERSDORF - Se tenant S 2 - Luxo! Expertizado Sturm...................................................................................................................................................................270
2.933  ** HERRNHUT - 1/13 completo + faciais: 10, 16, 20, 24, 50, 80 e de 1 a 5 Marcos. Todos expertizados. Total 23 valores............................................................1.440
2.934  ◉  LÖBAU - 14 diferentes faciais da série do Fuhrer: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16 + 1 a 5 Marcos e 10 e 12 Pfg (nº 26/27) Todos carimbados, sendo 5 sobre fragmento. Pos-
síveis reimpressões. Não expertizados.......................................................................................................................................................................................................................180
2.935  **  MEISSEN - Fuhrer - 16 Faciais diferentes entre 1 Pfg e 80 Pfg, com sobreestampa : Deutschlands Verderber. No catálogo Michel especial só constam 4 faciais. 
Privados ? O� ciais ? Particulares ? Vendido desta maneira....................................................................................................................................................................................180
2.936  */** MÜHLBERG - 2, 5, 7, 9 e 12 a 14 - Parte expertizados - 180 Euros....................................................................................................................................................180
2.937   **  PERLEBERG - 1/5, com as 2 cores do 6Pfg - Completo, canto inferior direito de folha. Expertizados - 280 Euros.....................................................................315
2.938  **  STRAUSBERG - Bloco 2 II com variedade I: Strausburg em vez de Strausberg - Luxo - Origem Alemã - 400 Euros.......................................................................450
2.939  **  WURZEN - 1/20 (1Pfg a 1 Marco, com 2 cores do 6 Pfg) + I/III (2, 3 e 5 Marcos) . Até o 80 Pfg expertizados. Sem cotação atual para ** - Total 24 selos 
diferentes........................................................................................................................................................................................................................................................................290
2.940  **/*  LOCALIDADE ? - Fuhrer - 24 Faciais diferentes entre 1 Pfg e 5 Marcos, com sobreestampa/anulação em forma de barras formando círculo, na cor preta. 
Provável não o� cial e vendido desta maneira............................................................................................................................................................................................................135
2.941 * LOCALIDADE ? - Fuhrer - 21 Faciais diferentes entre 1 Pfg e 2 Marcos, com sobreestampa/anulação em 4 partes (tipo nosso carimbo mudo - vide 
imagem) charneira e sem ferrugem. ! Provável algo não o� cial e vendido desta maneira..............................................................................................................................180
2.942  GEBÜHR BEZAHLT (Porte Pago) - Conjunto montado com cantoneiras, em folhas quadriculadas, contendo 30 peças circuladas e todas com o devido 
carimbo. Como era o período pós 2ª Guerra, muitas cidades não tinham os selos e aí foram aplicados estes carimbos. Todos circulados internamente e basicamente 
todos para a mesma � rma, na cidade de Göttingen e a maioria com a tarifa de 12 Pfg. Apenas 1 peça é do ano de 1934, todas as demais entre anos 1945 e 1947. 
Material pouco comum de aparecer por aqui.......................................................................................................................................................................................................225

ZONAS DE OCUPAÇÃO - FRANCESA
2.944  **  BADEN - Blocos 1A e a variedade Especial 1B IV (sem picote) - Frescor Postal. Luxo - 370 Euros................................................................................................360
2.945  ◉  BADEN - Bloco 1A e 1B (com e sem picote) sobre fragmento com carimbo comum, mas de onda, de Wiesbaden 03.2.5? - 560 Euros.................................... 360
2.946    REINO PALADINO - Ano 1949 - Envelope circulado para Santa Catarina, com chegada. Selo michel 45A em franquia isolada - 600 Euros......................270
2.947  ◉  WURTTEMBERG - 40A/43A (Cruz Vermelha) Todos com o mesmo carimbo circular: Ravensburg 20.7.49 - 480 Euros......................................................... 430

2.943 ** Bela coleção dentro de novíssimo álbum Leuchturm com protetor transpa-
rente embutido. A coleção tem muitas séries completas, sequencias, alguns Blocos etc. A 
vantagem nesta coleção é que ela tem começo e � m, ou seja, começou logo após o � nal da 
2ª Guerra e foi até o começo do surgimento das "Alemanhas". Este album que custaria novo 
cerca de 270 Euros = R$ 1.200 isto sem contar o transporte e os impostos. A coleção tem 
a quantia  representativa de 4.600 Euros pelo catalogo Michel. Di� cilmente este tipo de 
material é oferecido em coleções e o ideal é continuar. Qualidade e origem européia. Opor-
tunidade................................................................................................................4.700
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2.948 ** Bela coleção englobando os 3 estados: Baden, Reino Paladino e Wurttemberg 
além do setor de Ocupação Britânica/Americana (Bizona) tudo dentro de novíssimo álbum 
Leuchturm com protetor transparente embutido. Coleção com muitas séries completas, 
melhores blocos, algumas variações de picote. Incluso o procurado selo de Baden 46 II (650 Eu-
ros) as sobreestampas em forma de corneta quase completa (920 Euros) a boa série dos Castelos 
nas 2 picotagens (1.650 Euros !!)  O álbum novo custaria 160 Euros = R$ 720 sem o transporte 
e os impostos. A coleção toda tem a incrível soma de 7.000 Euros !!! Origem e qualidade eu-
ropéia. Oportunidade........................................................................................................6.200
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ZONA DE OCUPAÇÃO - SOVIÉTICA
2.949  **  DRESDEN A I - 24 selos diferentes com 2 cores do facial 6 Pfg. Expertizados, mas sem cotação...................................................................................................215
2.950  **  DRESDEN N23 - 21 selos diferentes entre 1 Pfg e 5 Marcos. Expertizados, mas sem cotação.........................................................................................................200
2.951  ◉ 1B + 2B - 280 Euros........................................................................................................................................................................................................................................180
2.952  ◉  80x - Canto superior de folha – 700 Euros !...............................................................................................................................................................................................405
2.953  **  Bloco 2v (Natal) no raro tipo de papel IV. Furinho de agulha (estrutura do papel ?) no lado direito e imperceptível arredondamento no canto superior 
direito. Se fosse totalmente perfeito, não seria encontrado por menos de R$ 7.000. Expertizado Zierer. Um dos + caros Blocos deste setor - 5.000 Euros.........2.700
2.954  **/*  TURINGIA - Bela coleção originaria da Alemanha, montada em folhas de album Lindner, todos em protetores e 
além do selos tipo, tem muitas diferenças de papéis, cores, goma, interpanôs, se tenants, defeitos de chapa, múltiplos, sem picote 
etc. A coleção está toda inventariada (relacionada selo por selo) e com alguns itens mrcando até 600 Euros. Incluso 2 blocos nº 
1 nos tipos V e VI onde só eles marcam 900 Euros. Qualidade européia, ou seja, o que não está ** (goma plena) está *, mas sem 
ferrugem, apenas com leve marca de charneira. Acompanham 6 diferentes foto certi� cados de expertização Erich Herpichböhm 
que era o expertizador o� cial deste setor, nos anos 80 e além disto outros estão só expertizados/assinados/identi� cados. O
catálogo soma acima de 8.000 Euros = Cerca de R$ 36.000. Oportunidade ímpar. Aqui o Euro sai à apenas 0,50 centavos de real, 
que corresponde a menos de 12% do valor dele..........................................................................................................................4.000

2.955 ** Bela coleção originaria da Alemanha dentro de novíssimo album Leuchturm com protetor transparente embutido, contendo 
muitas séries completas e melhores blocos como nº 1, 3, 4 e 6. Algo especializado nos picotes e série do Bezirk de Berlin completa (390 
Euros) Só o album teria um custo novo de 128 Euros = R$ 580 isto sem contar o transporte e os impostos. A coleção toda tem 3.650 Euros 
de catálogo. Qualidade européia. Grande oportunidade.....................................................................................................................3.300
2.956    Ano 1945 - Bloco 1t(VI) Natal, sobre envelope registrado, junto com 3 selos regulares, de Erfurt para Chemnitz, com 
chegada. Alguns poucos pontos de ferrugem não interferem na raridade da peça. Origem européia. Foto certi� cado de exper-
tização Bodo Ströh. Uma das peças "chave" para a coleção de Natal. É a 2ª vez que temos este tipo de material para venda e 
também não tínhamos visto antes algo parecido aqui no Brasil (5.000 Euros)........................................................................ 3.600

ZONAS DE OCUPAÇÃO - BIZONA
2.957  *  I/II à IX/II - Numerais com a corneta inteira. Série completa. 3 deles margem de folha - 500 Euros............................................................................................... 405
2.958  **  73/97eg – Castelos, picote � no. Série cpta. (apenas o ultimo valor com pequena aderência) Principais, expertizados Krause – Luxo – 700 Euros..........450
2.959  **  Especial 116 VI - Luxo - 240 Euros............................................................................................................................................................................................................270
2.960  ◉  Bloco 1 com carimbo comemorativo alusivo - 240 Euros.........................................................................................................................................................................180
2.961  Ano 1948 – Envelope aéreo circulado para São Paulo. 2 selos comuns + etiqueta aérea Michel 1, com carimbo amarrando. Valida somente ente 1/5 e 19/10. Peça 
limpa, com discreta marca de dobra central – 400 Euros........................................................................................................................................................................................180

ALEMANHA FEDERAL (BUNDESPOST) - SELOS/ACUMULAÇÕES
2.962  ◉  122 (Par vertical) 139 (Par vertical) e 161 (Par horizontal - 1 selo com picote irregular) - 306 Euros...............................................................................................150
2.963  * 123/138 - Série das Cornetas - Completa. É a principal série da Alemanha Federal - 750 Euros.......................................................................................................480
2.964  ◉  132, 349, 350, 352, 353, 358, 359 e 362 (falta 1 picote em 1 selo) Todos em pares horizontal - 328 Euros........................................................................................100
2.965  ◉  Michel Especial 137 I - 700 Euros...............................................................................................................................................................................................................360
2.966  **  139/140 + 147 – Todos em qualidade européia – 285 Euros....................................................................................................................................................................160
2.967  ◉  176 - Nansen - Bloco de 10 horizontal - 800 Euros. 3 selos com pontos de ferrugem.........................................................................................................................225
2.968  ◉  192 - Bloco de 8 vertical com carimbo Dusseldorf 22.1.55. Valor de 4 pares = 1.600 Euros. É o par + caro da série......................................................................180
2.969  ◉  306 - Quadra com carimbo circular central - 500 Euros +.......................................................................................................................................................................200
2.970  ◉  306 - Lote com 6 selos, todos margem inferior de folha. Antiga cotação de 1.500 DM.......................................................................................................................200
2.971  (*)  1638 (Balão) 10 Provas em preto no formato grande. Michel Especial SD15 - 40 Euros cada x 10 = 400 Euros...........................................................................200
2.974  **  Ano de 2003 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 75 Euros = cerca de R$ 340. Michel cota 130 Euros...........................250
2.975  **  Ano de 2004 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 75 Euros = cerca de R$ 340. Michel cota 130 Euros..............................250
2.976  **  Ano de 2005 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 75 Euros = cerca de R$ 340. Michel cota 130 Euros................................250
2.977  **  Ano de 2006 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 75 Euros = cerca de R$ 340. Michel cota 130 Euros...................................250
2.979  **  Ano de 2007 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 75 Euros = cerca de R$ 340. Michel cota 130 Euros...........................250
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ALEMANHA FEDERAL (BUNDESPOST) - SELOS/ACUMULAÇÕES (Continuação)
2.980  **  Ano de 2008 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 75 Euros = cerca de R$ 340. Michel cota 130 Euros...............................250
2.981  **  Ano de 2009 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 75 Euros = cerca de R$ 340. Michel cota 130 Euros............................250
2.982  **  Ano de 2010 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 79,90 Euros = cerca de R$ 360. Michel cota 140 Euros.....................260
2.983  **  Ano de 2012 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 79,90 Euros = cerca de R$ 360. Michel cota 140 Euros.......................260
2.984  **  Ano de 2013 no anuário o� cial do correio, com a emissão em preto. Preço do correio: 79,90 Euros = cerca de R$ 360. Michel cota 160 Euros........................260
2.987  ◉  AUTOMATOS - Anos 1981/1992 - Cartela com 86 faciais diferentes entre 0,05 e 15,00DM !! Escasso aparecer esta quantia.....................................................180
2.988  ◉/*/**   AUTOMATOS - Anos 1993/1998 - Cartela com 113, sendo  15 **/* e 98 usados, de faciais diferentes entre 0,10 e 8,00DM...............................................180
2.989  **  AUTOMATOS - Conjunto somente com séries completas, todas com faciais em DM e Euros. Cotação Michel : 304 Euros..........................................................300
2.990  ** AUTOMATOS - Idem ao lote anterior, agora um pouco menor, todos com cotação de 238 Euros pelo catalogo Michel............................................................220
2.991  **  SE TENANT - S49y a S52y (Heuss) Todos **, salvo o 49y que está * e que foi calculado com 50% do valor - 305 Euros............................................................180
2.992   Lote com 50 envelopes, basicamente todos circulados e alguns vindo para o Brasil. Incluso séries completas, franquias múltiplas, isoladas, carimbos temáti-
cos etc. Décadas de 60 a 80..........................................................................................................................................................................................................................................100
2.993  **/ ◉  3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 6344 - Anos de 1991 e 1992 completos ** nos selos tipo e dentro dos anuários o� ciais do correio - 230 Euros 
+ Lote 6383 - Conjunto contendo : 51 mini folhas com 10 selos entre anos 1997 e 2010, todos com carimbo comemorativo e 667 Euros de Catálogo + Classi� cador com 
104 selos diferentes, já em Euros, com carimbo comemorativo, todos canto de folha, só séries completas e entre anos 2002 e 2008 + 3 espécies de “Provas de artista” 
numeradas e com tiragem de só 5.000 exemplares, todos do ano 1996 (1/4) É uma espécie de edição especial, com o selo, sua imagem ampliada, a assinatura do artista 
e um pequeno texto a respeito. Todos os itens estão em qualidade européia + Lote 6400 - EDITAIS - Pacote com 320 todos selados, com carimbo comemorativo e entre 
anos 1978 e 2000. Alguns com blocos bem como algo de Berlin. Preço original dos 3 lotes: R$ 380. Aqui agrupamos todos em 1 só lote e com preço bem reduzido se 
comparado ao preço anterior.......................................................................................................................................................................................................................................260
2.994 ** 3 Livros o� ciais do correio, englobando os anos: 1974 a 1979 (incluso Berlin) + 1982 a 1985 (incluso Berlin) e 1991 a 1993. Todos em protetores, à
 principio todos ** e é possível que algum tenha a goma espelhada. Acima de 800 Euros = Acima de R$ 3.800 pelo catálogo Michel. Aqui pedimos abaixo de 9% !! deste 
valor, que é muito barato..............................................................................................................................................................................................................................................290
2.996  ◉  Coleção à principio completa nos selos tipo, entre anos 1949 e 1978, dentro de álbum SAFE com capa e hawid embutido. Maioria dos selos usados. Acima 
de 800 diferentes + todos os Blocos (salvo o nº 1) Ideal continuar. Certamente vários mil Euros de catálogo................................................................................................360
2.997   ◉  Grosso classsi� cador importado de 30 páginas, lotado, com milhares de selos, maioria comemorativos e basicamente todos separados pelos centenas de tipos 
diferentes. Ideal para o revendedor.............................................................................................................................................................................................................................400
2.998  */◉  + ZONAS (AAS e BIZONA) Coleção mista em álbum schaubek, entre aos 1946 e 1980. Parte em hawid e outros a� xados com charneiras. À principio 
faltando 3 selos na parte das Zonas e 1 na Bundespost para estar completo nos selos tipo. Algumas repetições não foram contadas. Ao todo, 1.100 selos diferentes + 
14 Blocos. Seguramente passa dos 2.000 Euros de catalogo....................................................................................................................................................................................405
2.999  **  + BERLIN - 19 diferentes anuários o� ciais do correio e à principio completos nos selos tipo e entre anos 1970 e 1993, sem os anos 1975 e 1978. Incluso a 
parte de Berlin até o ano 1990. Todos em protetores e ao que tudo indica, todos **. Cerca de 1.700 Euros = acima de R$ 7.300 pelo catálogo Michel .Aqui pedimos um 
pouco + que 8% !! deste valor......................................................................................................................................................................................................................................610
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3.001 - + BERLIN - Caixa contendo 418 diferentes Souvenirs detalhados, o� ciais (pois são numerados) do correio (tipo um Edital resumido) e todo o material nas 
2 condições, ou seja, sem carimbo e com carimbo comemorativo. Entre anos 1985 e 1994, sendo que até o ano 1990 com a parte do Berlin. Assim distribuído pelas 
emissões : Comemorativos (quase todos em pares) Blocos (1 de cada jeito) Pró Obras Sociais (1 de cada jeito) e Regulares (1 de cada jeito) Os selos sem carimbo em 
protetores e quase tudo ** e os com carimbo a� xados nas peças. Vasto material temático pelo meio, com possíveis anos completos nos selos tipo.  Toda a parte carim-
bada não foi cotada, mas certamente temos várias centenas de Euros. A parte sem carimbo soma 1.910 Euros = Acima de R$ 8.200. Aqui pedimos apenas 9% !! do 
seu valor, lembrando que só levamos em consideração os selos sem carimbo.....................................................................................................................................................720
3.002  ◉  Limpa coleção, à principio completa nos selos tipo e entre anos 1949 e 1999. Toda usada, em hawid e com alguns envelopes circulados no meio, uma ou 
outra variação de papel, mini folhas, todos seus Blocos, muitos selos das cadernetas, adesivos etc. Cerca de 2.900 Euros = Cerca de R$ 12.500 de catálogo............900
3.003  ** Coleção completa entre anos 1999 e 2004,  com carimbo comemorativo e dentro de 3 albuns impresso o� ciais do Correio, basicamente só com selos canto 
de folha. Michel para os selos usados : 775 Euros + 200DM e 240 Euros (R$1.080) para os selos sem carimbo. Os 3 álbuns, não foram sequer cotados....................1.100
3.004  **/*  Coleção dentro de 4 classsi� cadores nacional de fundo preto, englobando os anos de 1947 (começando na Bizona) a 2001. No começo faltam os selos 
melhores, mas depois temos décadas completas. Vímos alguns usados no meio. Todos em protetores e encaixados sequencialmente. A coleção está assim composta: 
1.903 selos diferentes + 26 Blocos + 1 Carnê. A grande maioria do material está ** (goma Plena) No total temos 2.069 Euros pelo catalogo Michel..........................1.200
3.005  **  Interessante coleção em padrão europeu de qualidade, dentro de 3 novíssimos albuns Lindner (algumas poucas folhas são do sistema antigo) e completo com 
os blocos e seus selos, entre anos 1959 e 1998. Acima de 2.000 Euros (cerca R$ 9.000) pelo catalogo Michel, fora os 3 albuns que não tem sequer 1 pontos de ferrugem 
e que já teriam um custo novos de acima de R$ 1.500. Aqui pedimos apenas 15% do valor dos selos e nada mais. Ótima oportunidade para adquirir uma coleção com 
39 anos !! completos e ainda no estado ** e dentro de 3 albuns..........................................................................................................................................................................1.350
3.006  ** Coleção entre anos 2001 e 2006, faltando apenas 3 itens para estar absolutamente completa entre estes anos. Dentro de novissimo álbum Leuchturm e em 
qualidade Européia. Luxo. Valor do album : 150 Euros + 386,07 Euros de facial = cerca de R$ 1.740...........................................................................................................1.700
3.007  **/ ◉ - Coleção entre anos 2001 e 2010 completo ** e também com carimbo comemorativo/1º dia. Tudo dentro de 5 novissimos albuns o� ciais do correio e 
com texto em alemão. Todos os selos sem carimbos são canto de folha. Preço do correio dos selos cerca de 570 Euros = cerca de R$ 2.570. Valor de catalogo dos 
selos carimbados 1.200 Euros = R$ 4.700, isto sem contar os albuns, impostos, frete etc............................................................................................................2.750
3.008   **   SE TENANTS - Interessante coleção dentro de novíssimo album leuchturn com protetor transparente embutido entre anos 1951 e 2006, com muitas 
sequências, séries completas etc. Alguns peças bem interessantes como Michel W4 (550 Euros) Só o album custaria novo 235 Euros = R$ 1.060 isto sem contar 
o transporte e os impostos. A coleção toda tem 3.000 Euros !! pelo catalogo Michel. Qualidade e origem européia.................................................................2.900
3.009 - Grandiosa coleção dentro de 6 !! novissimos álbuns SAFE (onde é possível se colecionar das 2 formas e onde só eles te-
riam um custo se novos, de cerca de 950 Euros = acima de R$ 3.800 isto sem as despesas de envio e importação) e englobando 
período de 1949 a 2000. A coleção está completa ** (goma plena) salvo alguns poucos valores do começo que estão *, mas na 
qualidade européia em um ou outro insigni� cante valor. Muitos cantos de folha dentro. A parte usada está completa entre anos 
1949  e 1961 (os melhores) e na qualidade européia, de onde é sua origem. Valor dos selos sem carimbo: 5.400 Euros + 1.800 
Euros dos usados = 7.200 Euros  Michel.....................................................................................................................................6.900

3.010  ** Bela coleção completa entre anos 1949  e 2015 e dentro de 4 novíssimos albuns Leuchturn com protetor transparente
embutido. Ela está completa (salvo 10 selos) nos selos tipo, mas tem algumas variantes dentro, como picotes, selos dos blocos, 
automatos, a boa série das Cornetas etc. Só os albuns teriam um custo novos de 845 Euros = R$ 3.800 sem contar o transporte 
e os impostos. O valor de catalogo é de 7.600 Euros até o ano 2000 e de 2001 à 2015 + 910 Euros (R$ 4.100) pelo preço do 
correio,ou seja, temos  8.500 Euros. Qualidade e origem européia............................................................................................9.900

ALEMANHA BERLIN - SELOS e ACUMULAÇÕES
3.011  ◉  10 - Quadra com centrado carimbo circular. Todos expertizados Schlegel - 240 Euros para 4 selos isolados............................................................................... 200
3.012  ◉  17/20 - Os 4 fechos da 1ª série. Atual foto certi� cado de expertização Schlegel - 2.100 Euros...................................................................................................... 1.530
3.013  ◉  18 - Expertizado - 500 Euros....................................................................................................................................................................................................................... 315
3.014  *  21/34 - Série completa. Nº 29 sem goma e com minimo senão (não cotado) Ultimos 2 valores com foto certi� cado de expertização Schlegel - 660 Euros.....500
3.015  *  21/34 - Sobreestampa Vermelha. Série completa, maioria bem limpos, salvo o 1 Marco que tem mancha de ferrugem - 550 Euros...........................................315
3.016  ◉  33 - Pequenino corte inferior. Foto certificado de expertização Schlegel - 550 Euros.........................................................................................................................250
3.017  *  33 - Foto certi� cado de Expertização Schlegel – 250 Euros......................................................................................................................................................................180
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3030 - 6 Se tenants diferentes

3033 - Conjunto em classificador, todos **
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3041 - Grandioso conjunto em 13 ! Classificadores importados tipo album
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ALEMANHA BERLIN - SELOS e ACUMULAÇÕES (Continuação)
3.018  ◉  33 - 1 Marco sobrecarga vermelha. Expertizado Schlegel - 550 Euros...................................................................................................................................................405
3.019  ◉  34 - Fecho da série - Expertizado Schlegel - 280 Euros............................................................................................................................................................................200
3.020  ◉  35/41 (UPU) Série completa - 320 Euros...................................................................................................................................................................................................200
3.021  ◉  35/41 - Série completa - 320 Euros.............................................................................................................................................................................................................180
3.022  **  35/41 (UPU) Série completa de origem européia. Todos expertizados Schlegel - 850 Euros...........................................................................................................650
3.023  **  35/41 (75 anos da UPU) - Série completa de origem européia - 850 Euros..........................................................................................................................................540
3.024  **  61/63 - Série completa - 350 Euros............................................................................................................................................................................................................270
3.025  ◉  68/70 - Série completa. Todos com carimbo circular - 600 Euros...........................................................................................................................................................400
3.026  ◉  68/70 - Série completa - nº 68 sobre fragmento com outros selos - 600 Euros.....................................................................................................................................360
3.027  ◉  68/70 - Série completa. Todos com carimbo circular - 600 Euros...........................................................................................................................................................400
3.028  ◉  Bloco 1 - Carimbo: Ulm (Donau) 13.2.1950 - Imperceptível vinco no cantinho superior esquerdo - 2.200 Euros.....................................................................1.200
3.029  **  Especial Bloco 1 II - Goma plena, qualidade e origem européia. Expertizado Schlegel - 2.500 Euros.........................................................................2.400
3.030  (*) Se Tenants: W10, W11, W12, W14, W15 e W16 - Todos alusivos ao centenário do selo Alemão - 1.900 Euros para gomados................................................280
3.031  **  Cadernetas Michel Especial 14 e 15, ambas com variedade "I" - 125 Euros.........................................................................................................................................100
3.032  **  Coleção/acumulação entre anos 1964 e 1989. No máximo 2 de cada (normalmente em pares) e tudo basicamente em séries completas. No total, um pouco 
acima de 800 selos e 10 Blocos, tudo absolutamente ** e encaixados em folhas plásticas de classificador e em fundo preto.Origem européia........................................400
3.033  **  Coleção/acumulação entre anos 1949 e 1984, dentro de classsificador importado. No começo, vários bons valores, como : Michel 68/70, 91/100, 110/111 e 128 
- Só estes itens marcam 553 Euros. A partir do ano 1956, todos em quadras ou blocos de 6 e só compreendendo as emissões comemorativas. Vasto material temático 
e tudo na qualidade alemã, de onde vieram. Altissimo valor de catalogo. Ideal para o revendedor.................................................................................................................800

ALEMANHA ORIENTAL (DDR)
3.035  ◉  334 - 280 Euros para carimbo de favor. O + caro selo usado (tipo) da Alemanha Oriental...............................................................................................................200
3.036  ◉/(*)  Dientsmarken (B) - Serviço - 2 Cartelas com 30, englobando as 2 séries Michel 6/9 e 10/13.........................................................................................................100
3.041  ◉/** Grandioso conjunto/estoque/coleção oriundo da Alemanha e dentro de 13 !! novíssimos Classi� cadores tipo album, 
com folhas quadriculadas, da marca Lindner (todos na cor vinho) compreendendo material desde o começo (ano 1949) até o 
� nal (1990) e a coleção em sí está basicamente separada das 2 formas: ** (goma plena, sem ferrugem e sem marca de charneira) 
vimos apenas um ou outro selo *no começo e Usada, onde alguns selos podem ter carimbo de favor. Em função da sua quan-
tidade, não temos como con� rmar se está completa de uma ou outra forma, mas pelo menos os Blocos que veri� camos estão 
todos **, mas faltam alguns do começo. Esta coleção principal está acondicionada em 7 albuns e dentro dos outros 6, temos 
algumas sobras, História Postal, folhas completas (maioria dos regulares) selos de Serviço, margens de folhas, múltiplos, cantos 
de folha, quadras e outros itens "especiais" e que fogem do padrão dos selos tipo. Tudo absolutamente sem ferrugem, visto que 
sua origem é européia, como já descrito. Tudo ordenado e certamente com vários mil Euros de catalogo. Só as capas vazias (se 
nova fossem) teriam um custo aproximado de 600 Euros. Aqui pedimos apenas R$ 250 por volume que é muito barato, princi-
palmente em função da sua qualidade, conforme frizado anteriormente.................................................................................3.300
3.042  Ano 1954 - 4 envelopes registrados em formato maior, circulados para Santa Catarina, com chegada. Porteados com blocos Michel 8 e 9 (Max) com e sem 
picote. Peças com pontos de ferrugem e alguns blocos com pequenas restrições, principalmente nas margens - 1.000 Euros de catalogo pelas 4 peças.........................180

ALEMANHA EM GERAL - ACUMULAÇÕES (Selos e História Postal)
3.043  */(*)  2 Lotes remanescentes da nossa 66ª VSO de 13/10/2018: Lote 1869 - REICH  * Michel 385/397 - Série completa com pontos de ferrugem - 100 Euros e Lote 
2158  (*) BERLIN - Michel 68/70 - Série completa regomada - 130 Euros para gomada. Preço original R$ 155. Agora oferecidas juntos com desconto......................120
3.044 - QUADRAS - Cartela com 86 diferentes, maioria usadas e predominando Alemanha Federal, Berlin e Oriental. Diversas melhores no meio, como nº Michel 
: FEDERAL 138 (800 Euros !) 156 (32 Euros) 167 (20 Euros) 173 (40 Euros) série completa 200/204 (220 Euros) 210 (26 Euros) e BERLIN : 98 (40 Euros) 116 (22 
Euros) e 124 (18 Euros) Só estes destaques somam 1.218 Euros - Lote 6491 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 150 e agora com a redução no valor, o Euro sai 
a ín� mos 0,10 centavos !! de Real...............................................................................................................................................................................................................................120
3.045 - QUADRAS - Envelope com 185 Quadras e também vários múltiplos maiores computados como 1 item só e dos setores: Federal, Oriental, Berlin, Danzig, Sarre, 
Bohemia, Zonas de Ocupação, Reich e Alta Silésia. Novos e usados. Algumas com alta cotação (Federal - Presidente Heuss)..................................................................250
3.046  ◉ CARIMBOLOGIA - Cartelas contendo 270 CARIMBOS, abrangendo vários setores: Antigos Estados, Reich (desde a 1ª série) Sarre, Danzig, Alta Silésia, 
Ocupações na 1ª Guerra, Zonas de Ocupação, Memel. Incluso 13 com carimbo FERROVIÁRIO. Grande maioria com carimbo circular (muitos 100%) e alguns mu-
dos também pelo meio. Aqui pedimos apenas R$ 1 por carimbo...........................................................................................................................................................................270

3.034  ** Bela coleção completa (faltam 4 selos baratos) entre anos 1948  
e 1990 e dentro de novíssimo álbum Leuchtturm com protetor transpar-
ente embutido. Coleção que  tem algumas variantes dentro, como picotes,
selos dos blocos, automatos etc. Só os album teria um custo novos de 
235 Euros = R$ 1.060 sem contar o transporte e os impostos. O valor de 
catálogo é de 7.600 Euros . Os melhores selos estão expertizados. 
Qualidade e origem européia..........................................................5.700
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ALEMANHA EM GERAL - ACUMULAÇÕES (Selos e História Postal) (Continuação)
3.047  ◉  Classi� cador com cerca de 2.500 selos diferentes, desde os antigos estados, mas predominando Reich, Federal, Berlin e Oriental..............................................350
3.048 - Classi� cador com 500 tipos diferentes x 10 de cada = 5.000 selos. Engloba: Federal, Zonas de Ocupação em geral, Danzig, Sarre, Berlin, Oriental, Baviera, Ocu-
pações na 1ª e 2ª Guerras e Reich. Comemorativos e regulares, novos e usados. Ideal para o revendedor, que pode fazer 10 lotes com 500 selos diferentes................360
3.049  ** CADERNETAS - Novissimo album Leuchturm com 74 cadernetas, maioria diferentes entre Federal, Berlin e Oriental. Só o album tem um custo de 40 Euros + 
cerca de R$ 160. Acima de 900 Euros de catalogo.Tudo em qualidade européia.................................................................................................................................................500

PAISES ESTRANGEIROS (SEQUÊNCIA ALFABÉTICA)
A sequência de todo este capítulo é a seguinte : o selo tipo, os aéreos, blocos, coli, serviço, taxa etc. Depois as acumulações de selos e por 

� m a História  Postal (sequencia de ano) Numeração sempre baseada pelo catalogo Yvert & Tellier, salvo as indicações de outro catálogo. 
Em alguns casos, a numeração está feita por 2 catálogos, mas sempre a primeira é a do Yvert.

PAÍSES (Letra A)

3.050  *  AÇORES - 44 - Goma escurecida. Picote 12,5. Ín� ma abertura no relevo – 900 Euros.......................................................................................................................315
3.051  AÇORES - 83 Inteiros Postais, todos anteriores ao ano 1900 e de uns 10 tipos diferentes. Todos também sem uso e a grande maioria em ótima qualidade....100
3.052  (*)  ADEN - 10/12 - Fechos da 1ª série - 510 Euros........................................................................................................................................................................................315
3.053  *  AFRICA DO SUL (Cia Britanica) - 9 - 2 Libras. Apenas alguns pontos de ferrugem - 650 Euros.....................................................................................................405
3.054  *  AFRICA DO SUL (Cia Britanica) - 10 - 5 Libras. Penúltimo valor da série. Pontos de ferrugem - 2.750 Euros..........................................................................1.620
3.055  *  AFRICA DO SUL (Cia Britanica) - 11 - 10 Libras ! Fecho da série. Goma escurecida e alguns pontos de ferrugem - 4.500 Euros..............................2.500
3.056  *  AFRICA DO SUL (Cia Britanica) - 56 - 1 Libra. Goma escurecida - 600 Euros....................................................................................................................................380
3.057  (*)  AFRICA DO SUL (Cia Britânica) 76/81 - Série completa. Boa parte com ferrugem acentuada - 350 Euros...............................................................................150
3.058  **/*  AFRICA DO SUL - 2 albuns com folhas tipo classi� cador dentro, em fundo preto e entre anos 1910 e 2011. Entre o 
começo e 1950 com muitas lacunas e colecionado  e *. Do � nal dos anos 50 até 2011 - 99% completa nos selos tipos e *, além de cad-
ernetas, mini folhas, muitos Blocos, selos de serviço (parte separado por papéis). Incluso também os considerados estados, como: 
Cabo da BoaEsperança, Natal, Orange e Transvaal, onde temos selos usados e novos . Só nestes estados temos cerca de 750 Libras +  
Africa do Sul com 2.850 Euros ! Interessante coleção com muitos motivos na parte atual. No total temos cerca de 3.700 Euros pelo 
catalogo Michel. Origem e qualidade européia...........................................................................................................................3.950
3.059  **  ALBANIA - 1946/1947 - Série completa. Uma das boas séries do período - 260 Euros.....................................................................................................................235
3.060  ◉  ALBANIA - Bene� cência 1 - 275 Euros.....................................................................................................................................................................................................180
3.061  *  ALBANIA - Ano de 1947 - Selo de ajuda para a Cruz Vermelha - Michel Z 1 - 300 Euros. Yvert Bene� cência 1............................................................................180
3.062 - ALBANIA - 2 Pastas contendo 256 folhas de album tiradas do computador e baseado no catálogo Scott, com coleção entre anos 1913 (Yvert 14) e 1985. Alguma 
coisa depois desta data, mas em folhas de classi� cador. Ao todo, 764 selos diferentes (com 140 séries completas) + 33 Blocos + 2 mini folhas + 1 Caderneta. Todos em 
protetores e predominando os selos sem carimbo. Bem abastecido nos anos 1976 a 1983, mas a maioria dos melhores valores estão na parte + antiga. Engloba também: 
Mirditi (não consta no Yvert e assim não foram calculados) Administração Italiana e Alemã, Governo no Exilio e alguns sem picote. Para comprovar o valor, todas 
as folhas tem sua soma à lápis na parte inferior. No total, 2.862 Euros pelo catalogo Yvert............................................................................................................................1.680
3.063  **  ANDORRA FRANCESA -  Coleção completa, entre anos 1991 e 2012 - Facial 265 Euros. Aqui pedimos bem abaixo do facial...............................................810
3.064  (*)  ANGOLA - 5(B) e A� nsa 5 - Picote 13,5. Regomado. Foto Certi� cado de Expertização Inex� p (Portugal) - 220 Eur pelo Yvert e 385 Eur pelo A� nsa.........180
3.065  ◉  ANGOLA - 6(B) e A� nsa 6 - Picote 13,5 - Carimbo “Luanda”. Alguns dentes curtos na parte superior. Foto Certi� cado de Expertização Inex� p (Portugal) - 
150 Euros pelo Yvert e 840 !! Euros pelo A� nsa........................................................................................................................................................................................................180
3.066  *  ANGOLA - 202/225 (Ceres) Série completa, nas 2 picotagens - 226 Euros +.......................................................................................................................................180
3.077  *  ANTILHAS HOLANDESAS – 202/215 – Série completa - 430 Euros.Parte com pontos de ferrugem + acentuados....................................................................180
3.068  *  ANTIOQUIA (Estado Colombiano) - 4 - 800 Euros................................................................................................................................................................................520
3.069  (*)/ *  ARGENTINA - 196/211 - Série completa - 5 selos sem goma. Todos bem limpos - 440 Euros...................................................................................................270
3.070  *  ARGENTINA - Exposição TEMEX 1961 - Livro o� cial da exposição, numerado, com as emissões alusivas, todas em quadras e a� xadas com charneiras. Yvert 
629/32 normal e depois cada valor (temática Flora) em PROVAS de cor, com 4 diferentes ou seja, cada selo tem 4 provas de cor = 16 selos x 4 (quadra) = 64 selos. 
Cada par sem picote marca U$ 25 (perto de R$ 100) no catalogo Argentino. Aqui pedimos apenas R$ 3 !! por prova ou R$ 12 !! por quadra........................................180
3.071  ARGENTINA - Ano 1874 - Sobrecarta completa circulada de Buenos Aires para Assunção (Paraguai) com 2 selos Michel 20 I............................................150
3.072  *  ARMENIA - Michel 84 - 100R/5R - Quase **, sem ferrugem e com levissima marca de charneira. Variedade: Sobrecarga dupla. Expertizado Georg Buhler - 
1.200 Euros ++...........................................................................................................................................................................................................................................................1.000
3.073  *  AUSTRALIA  - 91 (Ponte de Sidney) Minimos pontos de ferrugem. Deve ser o + caro selo do tema - 600 Euros.........................................................................450
3.074 ** AUSTRALIA - Anos de 1981 a 1987 e 1990 a 1993 nos estojos o� ciais do Correio. Acompanha o Território Antártico. Tudo absolutamente ** e do jeito que 
saiu do correio. Cerca de 330 Dólares Australianos de facial = Cerca de R$ 930. Aqui pedimos 30% abaixo do facial.................................................................................650
3.075  ◉  AUSTRIA - 12 - 300 Euros...........................................................................................................................................................................................................................225
3.076  ◉  AUSTRIA - 39a - Carimbo 100% - 350 Euros............................................................................................................................................................................................240
3.077  ◉  AUSTRIA - 133 - 325 Euros.........................................................................................................................................................................................................................290
3.078  ◉  AUSTRIA - 134 - 225 Euros.........................................................................................................................................................................................................................180
3.079  *  AUSTRIA - 398A/398F (Rotary) Série completa e limpa - 330 Euros.....................................................................................................................................................250
3.080  ◉  AUSTRIA - 398A/398F (Rotary) Série completa - 510 Euros...................................................................................................................................................................360
3.081  ◉  AUSTRIA - 426/428 (FIS) 240 Euros..........................................................................................................................................................................................................180
3.082  ◉  AUSTRIA - 426/429 (FIS) Série completa margem direita de folha, com carimbo comemorativo alusivo - 425 Euros +...............................................................315

Caso você seja um colecionador por país, consulte também o setor dos temáticos. O mesmo ocorre 
se você for um colecionador temático - consulte o setor de países, pois as vezes o selo temático 

pode e� ar classi� cado por país. 
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PAÍSES (Letra A) (Continuação)
3.083  ◉  AUSTRIA - 431/436 - Série completa - 350 Euros....................................................................................................................................................................................270
3.084  ◉  AUSTRIA - 482/484 (Dolfuss) Série completa - 1.440 Euros..............................................................................................................................................................1.170
3.085  ◉/*  AUSTRIA - 543/552 - Série completa. Do nº 543 ao 548 usados e do 549 ao 552 novos (só existem assim) Ultimo valor ** - 216 Euros..................................180
3.086  **/*  AUSTRIA - 553/575 - **, salvo o nº 557 que tem mínimo aminci e o nº 570 que está * -  900 Euros..........................................................................................500
3.087  ◉  AUSTRIA - Aéreos 54/60 (Pássaros) Série completa - 400 Euros............................................................................................................................................................180
3.088  ◉/*/(*)/**  AUSTRIA - Coleção/acumulação dentro de 4 classsi� cadores nacional de fundo preto, contendo 1.236 selos (com no máximo 2 de cada, mas a maio-
ria são diferentes) + 25 Blocos. Entre � nal dos anos 50 e começo de 2000 (já com selos em Euros) No � nal, temos selos bem + antigos, englobando os setores de Taxa, 
Porto, Telégrafo, algumas ocupações etc. Todos em protetores e basicamente ordenados por ano - U$ 875 pelo catalogo Scott de 2007.................................................400
3.089  ** AUSTRIA - Bela coleção entre anos 1950 e 2006, com pouquissimas lacunas no album, para estar completa (faltam as diferenças de papéis/� uorescen-
cias etc) e dentro de 2 novissimos albuns Leuchturm (com estojo) até o ano 2004 e os anos 2005 e 2006 em cartelas. Só estes 2 albuns teriam um custo superior 
à R$ 1.200. Acompanha um 3º album, agora da marca Safe, basicamente só utilizado para acondicionar blocos e mini folhas que ao que tudo indica não teríam 
a folha apropriada. Vimos poucos selos do começo com alguns pontos de ferrugem, mas depois tudo ** (goma plena, sem pontos de ferrugem e sem marca de 
charneira) Ideal continuar e tentar também completar a parte anterior à 1950 - Cerca de 3.300 Euros de catálogo.................................................................2.500

3.090  **/*/(*)/◉  AUSTRIA - Belo e substancioso começo de coleção contendo pouco acima de 700 selos, novos e usados, en-
caixados sequencialmente em classi� cador importado de fundo preto e todos em protetores. Engloba Os anos de 1858 a 1965. 
Diversos valores medianos e bons, destacando-se nº Yvert 290/296 completo *, 393/398 completo *, 399/404 completo *, 420/425 
completo *, 426/429 completo **, 431/436 completo **, 460A/465 completo *, 471/476 completo **, 477*480 completo *, 732/738 
completo **, 738A/754A completo *, 765/768 usados, 765/768 completo *, 794/797 completo **, Aéreos 32/46 completo **, 
Aéreos 54/60 completo *. No total temos 4.520 Euros calculados pelo Yvert de 2006 (cotação de 13 anos atrás)...................3.000
3.091  **  AUSTRIA - Belíssima coleção em padrão europeu de qualidade, ou seja, todos os selos (goma plena e sem mar-
ca de charneira e/ou pontos de ferrugem) entre anos 1945 e 2012 e dentro de 3 novíssimos albuns marca Leuchturm (com 
hawid transparente embutido) Faltam poucos itens para estar completa. Incluso a boa série do Renner sem picote (300 Euros 
pelo catálogo Michel) os bons valores dos anos 50, Automatos, Holográ� cos etc. Só os selos em Euro, superam os 900 Eu-
ros = perto de R$ 4.000, fora todo o resto. Somente os albuns (que estão em estado de novos) custariam acima de R$ 1.800. 
Os selos somam cerca de 5.200 Euros pelo catálogo Michel, que basicamente se equivale com o catalogo Yvert. Coleção 
oriunda da Europa e uma oportunidade ímpar para adquirir este tipo de material. O minimo pedido � ca abaixo do valor 
dos dos selos em Euro, assim todo o resto vai de graça + os álbuns.................................................................................3.600
3.092 - AUSTRIA - Ano 1852 - Jornal Gazzetta del Tirolo Italiano (Trento) circulado para Vigo Mano e porteado com selo Yv Jornal 1 (cor azul claro) Michel 6 I, 
com 3 margens intactas - 475 Euros pelo catalogo Michel......................................................................................................................................................................................290
3.093 - AUSTRIA - Ano 1854 - Jornal Gazzetta del irolo Italiano (Trento) circulado para Vigo Meano e porteado com selo Yv Jornal 1 (cor azul escuro) Michel 6 II, 
com 3 margens intactas - 450 Euros pelo catalogo Mchel......................................................................................................................................................................................270
3.094    AUSTRIA - Ano 1856 - Sobrecarta completa circulada de Brünn para Graz com carimbo de chegada. Selo Yv 1 (1 Kreuzer) margem inferior de folha. 
Margem esquerda tocada. Expertizado Rismondo. Entra no seguimento dos selos nº 1. Bem limpa...............................................................................................................485
3.095     AUSTRIA – Ano 1859 – Sobrecarta circulada internamente dentro de Viena. Selo Yv 12. Peça com algumas manchas do tempo – 800 Euros....................290
3.096 - AUSTRIA - Ano 1859 - Jornal Gazzetta di Trento circulado para Vigo Meano e poteado com selo Yv Jornal 6, Michel 17, com 3 margens intactas ( inferior 
com corte bem dentro do quadro) 425 Euros pelo catalogo Michel pela cor + barata.........................................................................................................................................200
3.097  - AUSTRIA - Ano 1863 - Jornal Gazzetta di Trento circulado para Vigo Meano e porteado com selo Yv Jornal 7, Michel 23, om 3 margens intactas -  500 Euros 
pelo catalogo Michel pela cor lilás + barata..............................................................................................................................................................................................................310
3.098 - AUSTRIA - Ano 1863 - Jornal Gazzetta di Trento circulado para Vigo Meano e porteado com selo Yv Jornal 8, Michel 23b, com 3 margens intactas -  400 
Euros pelo catalogo Michel.........................................................................................................................................................................................................................................240
3.099 -  AUSTRIA - Ano 1866 - Jornal Gazzetta di Trento circulado para Vigo Meano e porteado com selo Yv Jornal 9, Michel 29, com 3 margens intactas -  250 
Euros pelo catálogo Michel pela cor + barata - Lote 6862 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 175 e agora oferecido com preço reduzido................................130
3.100  -  AUSTRIA - Anos 1879 e 1884 - 2 Jornais Il Sole (Milano) circulados provável internamente. Ambos com selo Yv Taxa Jornal 3 (4 margens intactas) Muito 
bom estado para este tipo de material + Ano 1881 - Jornal La Voce Cattolica (Trento) circulado provável internamente. Selo Yv Jornal Taxa Jornal 1b (4 margens in-
tactas, sendo a esquerda jumbo) Curioso é que o texto foi impresso sobre o selo. Lotes 6863 e 6864 respectivamente da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 190 e 
agora sendo oferecido em 1 só lote com preço reduzido..........................................................................................................................................................................................140
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PAÍSES (Letra A) (Continuação)

3.101    AUSTRIA - Ano 1918 - Envelope aéreo circulado para a Polonia, com carimbo alusivo ao Vôo Viena/Krakau. Selo regular + série completa Yv Aéreos 1/3, 
sendo que o nº 2 está no raro picote 11,5 que não consta do Yvert, mas no catalogo Michel sobre envelope marca 600 Eros - Vinco + pontos de ferrugem. No verso 
temos alguma anotações à pena..................................................................................................................................................................................................................................290
3.102    AUSTRIA - Ano 1931 - Envelope não circulado com série completa Yv 398A/398F (Rotary) com carimbo comemorativo alusivo. A série usada cota 510 Eu-
ros. Ferrugem em todos os selos.................................................................................................................................................................................................................................290
3.103    AUSTRIA - Ano 1933 - Envelope registrado circulado internamente com série completa Yv 431/436 que usado marca 350 Euros. Pontos de ferrugem........200
3.104    AUSTRIA - Ano 1954 - Envelope aéreo circulado para o Rio Grande do Sul. Selos Yv 842 + par selos aéreo 58 (Pássaros e que cota 300 Euros usado) Pontos 
de ferrugem...................................................................................................................................................................................................................................................................200
3.105     AUSTRIA - Porta envelopes importado contendo 30 sobrecartas (maioria completas) todas circuladas internamente e porteadas com selo de 9 Kreuzer Azul 
da 1ª série. Pouco comum de aparecer por aqui este tip de material e ainda nesta quantidade. Aqui pedimos menos de R$ 22 por item, sendo que a peça + nova tem 
cerca de 150 anos ! Oportunidade ímpar e ainda a grande maioria na qualidade européia, de onde vieram..................................................................................................585
3.106    AUSTRIA - Lote com 69 peças, quase todas diferentes e a maioria são Fdcs. Decadas de 60 a 90. 3 delas dos anos 20. Alguns vindo para o Brasil.............100
3.107 * AZERBAIJÃO - Ocupação Britânica - Emissão “Bogus” - 2 valores,  limpos. Foto certi� cado de  expertização Eichele. Não encontrado nos catálogos 
convencionais...................................................................................................................................................................................................................................................240

PAÍSES (Letra B)

3.108  ◉  BAHAMAS - 4A - Falta 1 picote na parte inferior - 550 Euros...............................................................................................................................................................240
3.109  *  BAHAWALPUR (Estado Indiano) 2/15 - Série completa - 225 Euros...................................................................................................................................................190
3.110  ◉  BÉLGICA - 5 - Margens conforme imagem - 525 Euros.........................................................................................................................................................................290
3.111  (*)  BÉLGICA - 9 - 250 Euros...........................................................................................................................................................................................................................180
3.112  ◉  BÉLGICA - 37 - Carimbo borrado, pequeno conserto e parcialmente repicotado na parte inferior. É o melhor selo Belga (1.500 Euros).................................180
3.113  ◉  BÉLGICA - 37 - O + raro selo Belga – 1.500 Euros..................................................................................................................................................................................630
3.114  (*)  BÉLGICA - 41 - 300 Euros.........................................................................................................................................................................................................................180
3.115  (*)  BÉLGICA - 74/80 - 425 Euros...................................................................................................................................................................................................................215
3.116  */◉  BÉLGICA - 92/99 - Série completa - nº 95 ◉ e nº 99 com aminci e não cotado - 363 Euros............................................................................................................215
3.117  (*)  BÉLGICA - 131 - 3 diferentes variedades em quadras: Sem a cruz (picotada) sem a cruz em papel azulado (picotada) e sem picote com a cruz deslocada.  180

Atenção: Todos os próximos 10 lotes referem-se a selos Belgas, SEM PICOTE e em anos completos (com blocos e cadernetas) salvo indicações 
em contrário. A tiragem média destes selos é de apenas 1.000 exemplares, ou seja, muito menor se comparados aos da França. A cotação em 
Euros é pelo catalogo Belga de 2016. Todos estão ** (espécie de goma plena) Muitos itens temáticos dentro dos anos. Aqui pedimos apenas 0,35 

centavos de Real pelo Euro, que é muito barato para este tipo de material, pois representa apenas 8% !! do seu valor.

3.118  **  Ano de 1985 - Completo - 822 Euros........................................................................................................................................................................................................300
3.119  **  Ano de 1986, faltando 1 selo de 10 Euros - 767 Euros............................................................................................................................................................................270
3.120  **  Ano de 1987 - Completo - 603 Euros........................................................................................................................................................................................................215
3.121  **  Ano de 1988, faltando 1 bloco - 810 Euros...............................................................................................................................................................................................295
3.122  **  Ano de 1989 - Completo - 827 Euros........................................................................................................................................................................................................300
3.123  **  Ano de 1990 - Completo - 1.200 Euros !...................................................................................................................................................................................................430
3.124  **  Ano de 1991 - Completo - 957 Euros........................................................................................................................................................................................................340
3.125  **  Ano de 1992 - Complet - 1.305 Euros !.....................................................................................................................................................................................................470
3.126  **  Ano de 1993 - Completo - 947 Euros........................................................................................................................................................................................................340
3.127  **  Ano de 1994 - Completo - 1.227 Euros !...................................................................................................................................................................................................440
3.128  **/* BÉLGICA - Coleção/estoque  entre anos 1926 e 1959 dentro de classi� cador, todos sem carimbo, muitos ** e outros *, mas em qualidade européia, com 
boa parte dos bons blocos do período, incluindo nº 1, nº 3 a 6 ** ! e outras boas séries com alguma repetição. Qualidade e origem européia. Cerca de 2.200 Euros, 
sendo 1.300 Euros nos blocos, pelo catálogo Michel. Inicio de coleção bem vantajoso...................................................................................................................................1.650
3.129  **/*/ ◉  BÉLGICA - Surpreendente coleção dentro de 7 ! novíssimos álbuns DAVO com estojo e hawid transparente
 embutido, englobando os anos de 1849 a 2010. Do começo até o ano 1930 está parcialmente carimbada e do ano ano 1905 ao 
ano 2010 parcialmente nova (muitos) e de 1905 a 1940 gomada, mas com ela alterada. Do ano 1955 ao ano 2010 está completa ** 
no selos tipo e na qualidade européia (onde é sua origem) Diversas boas séries e valores medianos. Faltam poucos selos e Blocos 
para a coleção estar completa. Só o valor facial dos ultimo anos, seria de cerca de 1.000 Euros = cerca de R$ 4.200. Também os 
albuns custam cerca de 900 Euros = acima de R$ 3.500. As folhas compreendem também algo de folhas das Cadernetas, Inteiros 
Postais e selos de Coli e Porto. O total pelo catálogo Michel (calculado por ele, pois sua origem é da Europa) é de 9.300 Euros dos 
selos + 1.000 Euros dos selos atuais + 50% do valor do álbuns. É impossível de se encontrar por aqui este material neste preço 
inicial e principalmente nesta qualidade....................................................................................................................................9.600
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PAÍSES (Letra B) (Continuação)
3.130  BÉLGICA - Ano 1919 - Envelope registrado circulado internamente e porteado com série completa Yv 150/163 (Cruz Vermelha) e um a um com carimbo 
: Bruxellas 15.4.19. Parte com pontos de ferrugem. A série cota 1.100 Euros, tanto com, como sem carimbo...............................................................................................540
3.131    BÉLGICA - 28 Inteiros Postais, grande maioria diferentes, sem uso e todos do século 19..............................................................................................................180
3.132  *  BERMUDA - 4a - Goma original ? sem ferrugem e em cor super � rme. Um selo que chama atenção - 1.250 Euros.................................................................... 990
3.133  (*)  BOLIVIA - 22 - 230 Euros.........................................................................................................................................................................................................................180
3.134  *  BOLIVIA - 54/58B - Série completa gomada. Uma das boas séries do período clássico Boliviano - 1.160 Euros +.......................................................................675
3.135  ◉  BOLIVIA - 86A - Basicamente o 3º selo + caro da Bolivia e sempre faltando nas coleções. Ex coleção Ferdinand Hidalgo (RJ) 2.500 Euros........................1.620
3.136  ◉  BOLIVIA - 110 - Emissão de Cobija - 4.200 Euros - Segue artigo a respeito do selo e da origem dele e onde podemos a� rmar que o mesmo é verdadeiro. 
Selo "irmão" do lote # 6106 (que era novo sem goma) da nossa 64ª VSO de 28/10/2017 e ambos vieram da mesma coleção pois parte foram adquiridos pelo 
pai do ex colecionador Ferdinand Hidalgo (RJ) Tiragem de cerca de 1.000 exemplares. É o + caro selo Boliviano...................................................................2.500
3.137  **  BOLIVIA - Blocos Michel 78/81 - Diversos temas - 281 Euros pelo catalogo de 2005......................................................................................................................230
3.138  *  BORNEO - 153 - Picote 15. Não consta no Yvert. Nº 54a do Stanley Gibbons, cotando 225 Libras ! em 2008...............................................................................240
3.139  * BOZEN (Austria - Emissão Local) - Sassone Bolzano 3 - BZ 3/6 - Expertizado Sturzeis - 405 Euros pelo catálogo Sassone.........................................................225
3.140  */(*)  BRUNEI – 13/23 – Série completa sem carimbo, com e sem goma – 300 Euros...........................................................................................................................190
3.141  (*)  BUENOS AIRES (ARGENTINA) Emissão Barquitos - 8 folhas completas com 48 selos em cada, de 5 tipos diferentes. Todos REIMPRESSÕES e vendidos 
com tal. Material de referencia....................................................................................................................................................................................................................................120
3.142  *  BULGARIA - 4 - Falta 1 picote – 1.000 Euros. Um dos principais selos da Búlgaria...........................................................................................................................180
3.143  ◉  BULGARIA - Aéreos 12/14 - Série completa - 275 Euros........................................................................................................................................................................180
3.144  ◉  BULGARIA - Aéreos 12/14 - Série completa - 275 Euros........................................................................................................................................................................180
3.145  **  BULGARIA - Blocos 73 a 81, com 74A, 79a e 81a - 128 Euros - Lote 7146 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 130, agora com preço menor..........100
3.146  ◉  BULGARIA DO SUL - 2 - 500 Euros..........................................................................................................................................................................................................290

PAÍSES (Letra C)

3.147  ( ) CABO DA BOA ESPERANÇA - Ano 1859 - 3/4 de envelope circulado para Elberfeld (Alemanha) Selos Yv 4 e 5 que usados cotam 390 Euros..............350
3.148  */(*)  CAMARÕES - 202/232 - Nº 205 ◉ - 400 Euros...................................................................................................................................................................................220
3.149  (*)  CAMARÕES - 245/248 - Ambas completas - 270 Euros.Temática 2ª Guerra....................................................................................................................................180
3.150  ◉ CANADA - 5 - Margem inferior tocada (200 Euros)................................................................................................................................................................................100
3.151  ◉ CANADA - 12 (carimbo circular + PD) e 14 x 2 (carimbo numeral 17 e circular) 105 Euros............................................................................................................100
3.152  *  CANADA - 47 - Pequena falha na goma - 210 Euros................................................................................................................................................................................180
3.153  ◉  CANADA - 49 - 1$ Dólar - Forte carimbo de registrado, tipico da época e desta emissão - 530 Euros............................................................................................405
3.154  ◉  CANADÁ - 50 - Facial de U$C 2 - Normal obliteração de maquina - 500 Euros................................................................................................................................405
3.155  *  CANADA - 61 - 300 Euros......................................................................................... ..................................................................................................................................190
3.156  **/*  CANADÁ -  Serviço 1/7 - Série completa ** ou * (limpíssimo) - 350 Euros +................................................................................................................................240
3.157  **  CANADA - CADERNETAS - Coleção com 76, quase todas diferentes e **, mas algumas com pontos de ferrugem. Nada separado e cotado. Apenas somamos 
o facial, que dá U$C 329 = cerca de 1.100 Reais. Engloba desde os anos 80 até o começo dos anos 2000. Aqui pedimos menos de 50% !! do facial..............................450
3.158 **  CANADÁ - Anos de 1979 a 1993 dentro dos anuários o� ciais do Correio (parte com capa dura). Cerca de 250 Dólares Canadenses = R$ 1.050. Aqui pedimos 
muito abaixo do facial..................................................................................................................................................................................................................................................440
3.159 ** CANADA - Coleção entre anos 1965 e 1975, parte com duplicidade de 2x, com todos os altos faciais e vários anos completos, encaixados dentro de classi� ca-
dor com vasto material temático. Valor facial: 145 $ Canadenses.(R$ 415) + Ano de 1984 completo no estojo o� cial dos correios O mínimo pedido é 10% abaixo do fa-
cial...................................................................................................................................................................................................................................................................................400
3.160  **  CANADA - Anos de 2008 a 2011 completos, dentro dos estojos o� ciais. Facial : 185 U$C = cerca de R$ 530...............................................................................500
3.161  *  CANAL DE SUEZ (EGITO) - 4 - Rara quadra margem esquerda de folha, posições 85/86 e 97/98 - Foto certi� cado de expertização BPA - 720 Euros + para 4 
selos isolados no catalogo Yvert de 2014 e 520 Libras do mesmo jeito no Stanley Gibbons de 2008...............................................................................................................810
3.162  ** CEFALONIA E ITACA - Sassone Segnatasse 2/12 - Sobreestampa manual - Série completa. Embora tenha certi� cado de expertização datado de 1973, 
vendidos sem garantias e o comprador está ciente disto....................................................................................................................................................................................290
3.163  **  CEFALONIA E ITACA - 2 selos isolados + par horizontal + 2 selos aéreos isolados + 4 pares aéreos (1 com sobreestampa invertida) Total 4 selos + 5 pares.  
Embora 1 tenha certi� cado de expertização datado de 1973, vendidos sem garantias e o comprador está ciente disto...................................................................................200
3.164  **  CEFALONIA E ITACA - Sobreestampa manual (Itaca) 16 selos + 2 pares, maioria diferentes entre Sasssone nº 5 e 41 + Aéreo 1. Todos assinados, mas mesmo 
assim vendidos sem garantias e o comprador está ciente disto...............................................................................................................................................................................325
3.165  **  CEFALONIA E ITACA - Sobreestampa manual (Itaca) Sassone Segnatasse ? - 7 diferentes pares horizontal. Embora tenha certi� cado de expertização datado 
de 1973, vendidos sem garantias e o comprador está ciente disto, da mesma forma que os 3 lotes acima........................................................................................................240
3.166    CEILÃO - 22 Inteiros Postais, quase todos diferentes, todos sem uso e a grande maioria do século 19.........................................................................................180
3.167  ◉ CHILE - Sanabria S1, catalogo Chileno CF149 - Aéreo semi o� cial ano 1919, aviador Clodomiro Figueroa - só usado no vôo realizado por ele entre as cidades 
de Valparaizo e Santiago ida e volta e depois em 1921 na rota Santiago-Mendoza. Carimbo parcial em violeta do Aéreo Clube do Chile, conforme menção no catalogo 
Sanabria. Tiragem de 800 exemplares. No catalogo Chileno de 2006, equivale à U$ 115...................................................................................................................................290
3.168  *  CHILE - Serviço 13, 15 e 16 - Catalogo Chileno MA 13, 15, 16 - 170 Euros.........................................................................................................................................180
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3169
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3173 - 1ª Série completa
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3181
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3180 - Escritório USA

3185 - 260 selos diversos

31953195

← 31893190 - 6 diferentes Cartões Postais

3174 - # 1

3172 - 29 Inteiros Postais 
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3184 - Série completa **
3188 3183 - Série completa **

3186 - Classificador com 560 Euros
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PAÍSES (Letra C) (Continuação)
3.169  ◉  CHILE - Serviço 14, 15 e 17 - Catalogo Chileno MA 14, 15 e 17 - 170 Euros.......................................................................................................................................180
3.170    CHILE - Anos 1854 ou 1859 ? - Sobrecarta circulada de Valparaiso para Santiago. Selo 10cts Colombo azul, bissectado, fazendo o correto porte de 5 cts. 
Pelo Yvert, marcaria 275 ou 750 Euros, dependendo do tipo e da data.................................................................................................................................................................180
3.171  ◉  CHILE - Anos 1881 a 1900 - Conjunto montado com protetores em folhas quadriculadas de album, contendo 198 selos, quase tudo carimbado. Apenas 2 se-
los não são das emissões Colombo.............................................................................................................................................................................................................................150
3.172    CHILE - INTEIROS POSTAIS - Lote montado em folhas quadriculadas com 29 peças, basicamente todas diferentes e a grande maioria sem uso. Numa 
primeira olhada, a peça + nova é de 1913, ou seja, a + nova tem + de 100 anos. Muito bom estado geral......................................................................................................300
3.173  ◉  CHINA - 1/3 - 1ª Série completa. Normal picotagem irregular. Nº 2 com minimo corte (fechado) na parte superior e nº 1 com variedade: Falha na moldura 
interna no lado direito, pegando parte do caracter - 1.200 Euros pelo catálogo Michel de 2013...................................................................................................................1.500
3.174  (*)  CHINA - 1 - Normal picotagem irregular - 600 Euros pelo catálogo Michel de 2013......................................................................................................................600
3.175  ◉  CHINA - Michel 534/545 (Peixes) Série completa - 3 selos com pontos de ferrugem - 150 Euros pelo catalogo Michel de 2013................................................100
3.176  **/*  CHINA - Michel 739/40 * e 1624/1627 ** - Ambas completas - 160 Euros pelo catalogo Michel de 2013..................................................................................120

3.178  ** CHINA - Michel 1621/23, 1629/36, 1637/39, 1647/50, 1651/55 e 1656/57 todos completos e do ano 1980 - 235 Euros pelo catalogo Michel..........................180
3.179  ** CHINA - Entre nº Michel 1658 e 1780/1781 - Todos do ano 1981 e quase completo na parte comemorativa - 369 Euros pelo catalogo Michel......................315
3.180  ◉/*/** CHINA - Escritório USA - 1 (par horizontal ◉) 2, 4 * e **, 8 ** e 10x2 ** - U$ 875 pelo catálogo Scott....................................................................................800
3.181  * CHINA - Escritório USA - 15 - $1/50c - Penúltimo valor da série. Muito limpo, só com marca de charneira e sem ferrugem - 500 Euros no catalogo Michel, 
U$ 575 no catálogo Scott e 650 Euros no catalogo Yvert.........................................................................................................................................................................................650
3.182  ◉  CHINA - Escritório Japonês - 32 - Fecho da série. Pontos de ferrugem - 1.100 Euros ! Pouco comum de aparecer por aqui.......................................................570
3.183  ** CHINA - Escritório Italiano - Tientsin - Sassone 4/14, Yvert 22/31 - Série completa  !! - 2.850 Euros ! Foto certi� cado de expertização de 4 selos............1.080
3.184  ** CHINA -  Escritório Italiano - Tientsin - Sassone 15/23, Yvert 34/42 - Série completa !! - 4.500 Euros !! Foto certi� cado de expertização de 4 selos.........1.620
3.185  - CHINA - Lote com 260 selos novos e usados, predominando os regulares. Incluso 13 de Shanghai. Diversidade de épocas. Só 8 selos etiquetados somam 98 
Euros pelo catalogo Michel de 2013...........................................................................................................................................................................................................................150
3.186  ** CHINA - Coleção em classi� cador importado e entre anos 1978 e 1989. Todos numerados e cotados pelo catalogo Michel. Incluso 2 Bocos e a boa série Michel 
1647/1650 (90 Euros) Todos completos e somando 559 Euros pelo catalogo Michel.........................................................................................................................................450
3.187  ** CHINA - Coleção em classi� cador contendo 293 Euros pelo catalogo Michel e material entre anos 1979 e 2008. Todos completos (selos/séries) Salvo rarissi-
mos casos, todos ** (goma plena, sem pontos de ferrugem e sem marca de charneira).....................................................................................................................................220
3.188  (*)  CHIPRE - 23b ? - 300 Euros.......................................................................................................................................................................................................................180
3.189  ** CHIPRE - 194/206 - Série completa com sobreestampa SPECIMEN de forma diagonal. No nº 205 temos 1 picote com ponto de ferrugem. Vários temas. A 
série normal cota 120 Euros........................................................................................................................................................................................................................................150
3.190    CHIPRE - Ano 1905 - 6 diferentes Cartões Postais selados, todos circulados para Minas Gerais (Brasil) 1 com chegada e parte com carimbo de transito. 
Certamente um destino pouco comum para a época..............................................................................................................................................................................................180
3.191  (*)  CIA DANUBIENSE DE NAVEGAÇÃO (Austria) 2/4 - Série completa. Todos possíveis reimpressões.......................................................................................100
3.192   * CIRENAICA - Sassone11/16, Yvert idem (Manzoni)  Série completa limpa - 750 Euros. ..................................................................................................................420
3.193  (*) COLOMBIA - Aéreo 14 - Quadra emitida sem goma, canto inferior direito de folha. Uma pena ter forte ferrugem, principalmente nas margens. Inicial bem 
vantajoso justamente em função da qualidade - 920 Euros para 4 selos isolados..................................................................................................................................................200
3.194  (*)/*/ ◉ COLOMBIA - Antiga coleção em folhas quadriculadas com 890 selos, sendo 470 entre Yvert # 7 e 645 + 320 Aéreos entre Yvert # 33 e 469 + 5 Blocos e 
100 selos O� ciais/Telégrafos/Algo de Estados etc. Grande maioria usados e alguns aderiram nas folhas. Cerca de 1.300 Euros de catálogo...........................................400
3.195    COLOMBIA - Ano 1919 - Data 18.6 - 1º Vôo Barranquilha/Porto Colombia - Yvert 1, Michel 264 sobre envelope timbrado com o carimbo alusivo e 
do 1º dia. Peça com vinco central e pontos de ferrugem. Selo usado cota 2.300 Euros. Pelo catálogo Sanabria 80% a + sobre carta. Se usarmos este percentual, 
temos cerca de 4.000 Euros. Uma das boas peças da aero� latelia mundial....................................................................................................................................2.000
3.196  (*)  COLONIAS FRANCESAS (Emissões Gerais) 28 e 28a - Margens conforme imagem - 300 Euros................................................................................................180
3.197  **  COLONIAS PORTUGUESAS (Grandes séries) - Ano 1949 (75 anos da UPU) - Conjunto completo das 8 diferentes colonias: India, Macau, Timor, Moçam-
bique, Cabo Verde, Angola, S. Tomé e Guiné - 309 Euros pelo A� nsa de 2011...................................................................................................................................................225
3.198  * COLONIAS ITALIANAS (Emissão Geral) Sassone 23/31 e Aéreos 15/21 - Yvert idem - 1 selo com pts de ferrugem, demais limpos - 440 Euros...................235
3.199  * COLONIAS ITALIANAS (Emissão Geral) Sassone 46/50 e Aéreos 31/37 - Yvert idem. Copa do mundo de Futebol 1934. Completa e limpos. Uma das boa 
séries do setor - 800 Euros...........................................................................................................................................................................................................................................430

3.177  ** CHINA - Michel 1594 - O Mundialmente conhecido selo do "Ano Lunar do Macaco" - 2.800 Euros 
pelo catálogo Michel. Estes selos são vendidos em média por 1.000 Euros na Alemanha......................3.300
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PAÍSES (Letra C) (Continuação)
3.200  *  CONGO BELGA - 5 - Fecho da 1ª série. Picote inferior parcialmente falho, bem como a goma (430 Euros).................................................................................180
3.201  ◉  CONGO BELGA - 5 - Belo carimbo: Banana 2.3.1886 - Fecho da 1ª série - 280 Euros +...................................................................................................................180
3.202  *  CONGO BELGA - 11 - O + caro selo tipo do país - 1.000 Euros............................................................................................................................................................675
3.203  *  CONGO BELGA - 37 - 330 Euros pelo tipo + barato...............................................................................................................................................................................180
3.204  (*)  CONGO FRANCÊS - 3 - 1.200 Euros......................................................................................................................................................................................................585
3.205  **  CORÉIA DO SUL - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO contendo : Souvenir o� cial dos Correios, com emissões do meio dos anos 80 ao começo dos 
90, separados basicamente pelo assunto. Todos em protetores - 136,60 Euros + emissões do ano 1986. Incluso 10 Blocos ! - 242 Euros e  8 Souvenirs do Correio com 
emissões do meio dos anos 80 ao começo de 90. Algumas temáticas - 440 Euros - Lotes 7457, 7458 e 7459 respectivamente e com preço original de R$ 560. Aqui 
estamos oferecendo os 3 lotes em 1 só e com preço bem reduzido se comparado ao preço original...............................................................................................................350

3207
3206

3204320332023200

3208

3211

3212

3219 - 15 Inteiros Postais
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3209 - Costa Rica - Coleção com + de 1.200 selos diferentes

3218 - Cuba - Folhas de album Scott com 670 selos diferentes
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3.206  ◉  COSTA RICA - 1/3 - 145 Euros...................................................................................................................................................................................................................130
3.207  (*)  COSTA RICA - 5/10 - Todos da 2ª série - 300 Euros............................................................................................................................................................................180
3.208  ◉  COSTA RICA - 80a (Sobrecarga preta) Alguns pontos de ferrugem e picotagem superior semi irregular - 230 Euros.................................................................125
3.209  ◉/*/**/(*)  COSTA RICA - Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.236 selos diferentes !!, sendo 
167 usados. Desde a 1ª série até o ano 1996, sendo que no album as folhas vão até o ano 1989. Incluso também 18 Blocos diferentes, com e sem picote. Os selos sem 
carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 3 
◉ 100 Euros + 28 (*) 150 Euros e 62 (*) 70 Euros. Mais de uma centena de séries completas. Alguns selos sem picote sem calcular e no final temos cartela com selos, 
que não constam das folhas do album e alguns também de Guanacaste que sequer foram calculados. Acima de 2.500 Euros pelo catalogo do ano 2013 (cotação de 6 
anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país da América Central...............................................................................................................1.700
3.210  **  CROACIA - Espécie de album o� cial dos correios, contendo todos os selos em FOLHAS COMPLETAS. Selos Yvert:  144/145 x 25, 147 x 30, 148 x 30, 149 x 
25, 150 x 50, 151/52 x 30, 153/156 x 30, 158/59 x 50, 160 x 25 e Aéreos 1/4 x 50. Engloba os anos de 1991 e 1992. Total 627,75 Euros. Aqui pedimos menos de  0,35 !! 
centavos de Real o Euro, pois seria um material para o revendedor, em função da quantidade de cada selo..................................................................................................205
3.211  ◉  CRETA (Escritório Russo - Rethymno) 14, 16/19 - 300 Euros................................................................................................................................................................190
3.212  ◉  CRETA (Escritório Russo - Rethymno) 28/31 + 33 - 300 Euros...............................................................................................................................................................190
3.213  -  CUBA - Coleção/Estoque com 880 selos, boa parte diferentes, novos e usados e entre anos 1866 (tempo de Colonia Espanhola) e 1958. Maioria em folhas de 
album Scott e em album Cubano. A� xados com charneiras. Incluso várias sequencias e séries completas......................................................................................................180

3.214  */**/(*)  CUBA - Extensa coleção montada em 3 pastas e com + de 400 folhas !! baseadas no catalogo Scott e tiradas do 
computador, contendo acima de 2.700 !! selos diferentes !! desde o ano 1874 (Yvert # 6) a 1997. Incluso também 98 Blocos difer-
entes. No meio vímos diversos selos sem picote. Todos em protetores e a grande maioria no estado **, só os + antigos no estado * 
e alguns sem goma (*) Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 142/146 
(*) 35 Euros, 347/349 + Aéreo + Expresso  ** 90 Euros, 738/63 **/* 47 Euros, 1060/1074 * 35 Euros, 1133/1157 * 55 Euros, 2873/78 
** 35 Euros, Aéreos 31 *70 Euros, 50/55 * 32 Euros, 62/71 * 32 Euros, 94/104 * 37 Euros, 120/124 + Bloco 14 * 76 Euros, 135/145 
** 90 Euros, 185/191 + Expresso * 80 Euros, Blocos 6 e 16 * 87 Euros, Taxa 3 (*) 40 Euros. Alguns selos  de Telegrafo estão em 
folha separada por não terem folhas próprias, bem como outro selos que foram cotados pelo catalogo Michel, uma vez que não 
constam do catalogo Yvert. Mais de 150 séries completas. Perto de 5.500 Euros pelo catálogo do ano 2013 (cotação de 6 anos 
atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país...................................................................................4.500
3.215  **/* CUBA - Anos 1976 a 1979 - Classi� cador só com selos/séries completas + 11 Blocos. Todos diferentes. Apenas um ou outro *. Cotação de 217 Euros pelo 
catalogo Yvert de 2013.................................................................................................................................................................................................................................................180
3.216  ◉  CUBA - Classi� cador contendo coleção com 870 selos diferentes + 5 Blocos. Desde o tempo de Colonia Espanhola (Yvert 6) ao ano 1977. Dezenas de séries 
completas. Basicamente ordenados pelo tamanho. Itens melhores, como Yvert 118/119 (50 Euros) e 535/549 (57 Euros) Só os itens etiquetados e que marcam acima 
de 10 Euros, somam 313 Euros...................................................................................................................................................................................................................................480
3.217  **  CUBA - Anos 1980 a 1994 - Classi� cador só com selos/séries completas + 27 Blocos. Todos diferentes. Pelo menos 100 séries completas, com vasto material 
temático - 570 Euros pelo Yvert de 2013...................................................................................................................................................................................................................485
3.218  ◉/*/(*)  CUBA - Coleção entre anos 1899 e 1960, contendo 670 selos diferentes novos e usados + 4 Blocos sem carimbo. Todos a� xados com charneiras em 
folhas de album Scott. Poucas lacunas para estar completo nos selos tipo. Incluso vários sem picote. Vários itens medianos e melhores, como Yvert 166/173 ◉ 47 Euros, 
347/349 + Aéreos + Expresso * 90 Euros e Aéreos 135/145 * 90 Euros. No total, pouco acima de 1.400 Euros pelo catalogo Yvert de 2013............................................800
3.219    CUBA - 15 Inteiros Postais, todos sem uso e a grande maioria diferentes. Alguns em qualidade européia. Todos século 19...................................................120

PAÍSES (Letra D)

3.220  *  DAHOMEY - 41 - 1.150 Euros. Expertizado Calvez. O + caro selo tipo do país..................................................................................................................................570
3.221  ◉  DINAMARCA - 6 - 275 Euros.....................................................................................................................................................................................................................180
3.222  ◉  DINAMARCA - 21 - 350 Euros...................................................................................................................................................................................................................225
3.223  ◉  DINAMARCA - 68 - 180 Euros...................................................................................................................................................................................................................150
3.224   * DINAMARCA - 68 - 3/4 da sua goma original - 450 Euros........................................................................................................................................................................360
3.225  ◉  DINAMARCA - 119 - 300 Euros.................................................................................................................................................................................................................260
3.226  ◉  DINAMARCA - 120 - Belo exemplar margem direita de folha - 155 Euros ++...................................................................................................................................140
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3234 - Dominicana - Coleção com acima de 1.000 selos diferentes

3235 - Ecuador - Coleção com quase 1.700 selos diferentes
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PAÍSES (Letra D) (Continuação)

3.227  (*)  DINAMARCA - Aéreo 1/5 - 1ª série aérea completa - nº 1 com 1 ponto de ferrugem e nº 2 com pequena mancha - 425 Euros.............................................250
3.228  ◉  DINAMARCA - Aéreo 1/5 - 1ª série aérea completa - 525 Euros..........................................................................................................................................................250
3.229  (*) DINAMARCA - Aéreo 1/5 - 1ª série aérea completa - 425 Euros.........................................................................................................................................................290
3.230   ◉  DINAMARCA - Aéreo 1/5 - 1ª série aérea completa carimbada - 525 Euros......................................................................................................................................240
3.231    DINAMARCA - Ano 1872 - Sobrecarta circulada para Londres, com carimbo de chegada na frente. Selos Yvert 17 (par) + 19 (reparo no canto inferior dire-
ito) Carimbo numeral "181" + circular sobre os selos..............................................................................................................................................................................................405
3.232  (*)/*  DOMINICANA - 17 (*) 57 (*) e 58 * - 210 Euros................................................................................................................................................................................160
3.233  (*)/*/◉  DOMINICANA - SÓ SELOS AÉREOS - Coleção com 111 selos diferentes, maioria ◉ e só até o ano 1960. Várias séries completas. Afixados com char-
neiras em folhas de album Scott - 233 Euros.............................................................................................................................................................................................................180
3.234  ◉/*/**/(*)  DOMINICANA - Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.070 selos diferentes !!, sendo 
242 usados. Desde o ano 1879 a 2008, sendo que no album as folhas vão até o ano 1983 e depois alguns itens esparços. Incluso também 30 Blocos diferentes, com e 
sem picote e todos sem carimbo. Os selos sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries 
medianos e alguns melhores, como Yvert : 300/302 (70 Euros) Aéreos 10/11 (55 Euros) Aéreos 29/32 (65 Euros) Blocos 5/6 (60 Euros) Blocos 7/7A com e sem picote 
(130 Euros) Alguns itens sem picote não computados, bem como alguns selos de Telegrafo, que por não terem folha própria, também não foram computados. Mais 
de uma centena de séries completas. Cerca de 1.800 Euros pelo catalogo do ano 2013 (cotação de 6 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda 
deste país da América Central.................................................................................................................................................................................................................................1.300

PAÍSES (Letra E)

3.235  ◉/*/**/(*)  ECUADOR - Coleção montada em pasta e com 275 folhas !! baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.672 selos diferentes !!, sendo 
222 usados. Desde o ano 1865 a 2000, sendo que no album as folhas vão até o ano 1983 e depois alguns itens esparços. Incluso também 75 Blocos diferentes, todos 
sem carimbo. Os selos sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns 
melhores, como Yvert : 14 ◉  (25 Euros) 67 ◉  (27,50 Euros) 146 (*) 75 Euros 202 * 47,50 Euros, Aéreo 25 ◉ (68 Euros) Aéreos 29/31 * 82 Euros, Aéreos 32/35 * 50 Euros, 
Aéreos 67/71 * 55 Euros, Blocos Michel 20/21 * 40 Euros, Blocos Michel 52/54 * 21 Euros e Blocos Michel 66/67 * 100 Euros. Alguns selos aéreos que só constam do 
catalogo Michel ou do catalogo Sanabria (aéreos mundiais) bem como alguns selos de Telegrafo, que por não terem folha própria, sequer foram computados. Mais de 
uma centena de séries completas. Cerca de 2.700 Euros pelo catalogo do ano 2014 (cotação de 5 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste 
país..............................................................................................................................................................................................................................................................................1.900
3.236   ◉/*/(*)  ECUADOR - SÓ AÉREOS - Classi� cador com 317 selos diferentes, dos 376 selos tipo emitidos, só até o ano 1960. Encaixados sequencialmente em 
classi� cador. Pelo menos 60 séries estão completas. Maioria sem carimbo, com e sem goma. No � nal, + 17 selos  sem picote e que não constam do Yvert (Presidente 
Roosevelt) mas sim nos catalogos Michel e Sanabria. Total geral, 334 diferentes. No total, pouco acima de 400 Euros...............................................................................230
3.237 ECUADOR - Anos 184?/186? - 8 sobrecartas/frentes de sobrecartas, quase todas o� ciais (sem selos) todas circuladas para Quito. Carimbos: Latacunga, 
Bolivar, Ybabra, Otavalo (2 tipos diferentes) Franca etc.........................................................................................................................................................................................200
3.238    ECUADOR - Ano 1869 - Sobrecarta completa circulada de Santiago para Quito. Selo Yvert 3 bissectado e com carimbo mudo. Peça com faixa de ferrugem 
no lado esquerdo - 700 Euros pelo Yvert....................................................................................................................................................................................................................495
3.239  ◉ EGEO - Sassone 65/74, Yvert 39/48 - Série completa usada. Uma das boas séries do período - 2.000 Euros................................................................................1.000
3.240  * EGEO - Sassone 75/79 e Aéreos 34/37, Yvert 31/35 e Aéreos 30/33 - 920 Euros. Copa do Mundo de Futebol 1934 - Série completa limpa...............................480
3.241  * EGEO - Sassone 80/90 + Aéreos 38/46 - Yvert 36/46 + Aéreos34/42 - 6 selos com pontos de ferrugem, demais limpos - 1.200 Euros........................................605
3.242  ** EGEO - Sassone 118/125, Yvert Rhodes 66/73 - Série completa ** - 650 Euros...................................................................................................................................340
3.243  * EGEO - Sassone Aéreos 14/20, Yvert idem. 1 selo com pontos de ferrugem, demais limpos. Temática Brasiliana (Garibaldi) 600 Euros...................................315
3.244  ** EGEO - Sassone Aéreo 56 - Variedade: Sobrecarga invertida. Não consta do catalogo Sassone.......................................................................................................160
3.245  ** EGEO - Grande Séries - Ferrucci - Ano 1930 - Conjunto completo com as 14 diferentes colonias. Não devem ter + do que 5 selos com pontos de ferrugem 
nos 70 selos que compõe o conjunto - 528 Euros - Lote 9055 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 340 e agora oferecido com desconto.....................................280
3.246 - EGITO - Coleção em album e montada em folhas de album Scott tiradas do computador e somente até o ano 1971. No total, 735 Selos diferentes, novos e 
usados + 6 Blocos, a� xados com charneiras, com diversas sequencias, séries completas etc. Antiga cotação perto de 750 Euros. Acompanham 6 selos do Canal de Suez, 
que devem ser FALSOS e nem foram cotados...........................................................................................................................................................................................................200
3.247    ÉPIRO - 1914 - Envelope aparentemente circulado para Athenas, com chegada. Série completa Yvert 1/4. Vendido sem garantias de legitimidade............180
3.248  * ERITRÉIA - Sassone 19/29, Yvert idem - Limpos - 1.400 Euros..............................................................................................................................................................765
3.249  * ERITRÉIA - Sassone 38/40, Yvert 34/36 - nº 34 com pontos de ferrugem, demais limpos - 610 Euros..............................................................................................290
3.250  *  ERITRÉIA - 43a(A) - Sobreestampa invertida. Pontos de ferrugem + acentuados. Duplamente expertizado A.Roig - 400 Euros no Yvert e 1.000 Euros ! no cat-
alogo Sassone................................................................................................................................................................................................................................................................250
3.251  * ERITRÉIA - Sassone 71/76, Yvert idem (Manzoni) Série completa limpa - 750 Euros.........................................................................................................................450
3.252  * ERITRÉIA - Sassone 113/115, Yvert 95, 96 e 98 - Limpos - 350 Euros...................................................................................................................................................190
3.253  *  ERITRÉIA - Taxa 1/10 (Falta nº 6) Todos do tipo I - 300 Euros pelo Yvert e 525 Euros pelo Sassone de 2004................................................................................215
3.254  *  ERITRÉIA - Taxa 1/6 - Todos do tipo II - 485 Euros pelo Yvert e 776 Euros pelo Sassone.................................................................................................................290
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PAÍSES (Letra E) (Continuação)
3.255  ** ESLOVÊNIA - Coleção entre anos 1991 e 2002 dentro de 2 classi� cadores importados. Tudo absolutamente ** (goma plena) Vasto material temático.
Incluso blocos, nini folhas e cadernetas. À princípio completa nos selos tipo no período. Acima de 1.000 Euros de catálogo.....................................................................495
3.256   ◉  ESPANHA - 28 - 550 Euros + # 72 - 135 Euros..........................................................................................................................................................................................450
3.257  *  ESPANHA - 91 - Novo com goma original e picotes conforme imagem - 275 Euros..........................................................................................................................180
3.258  (*)  ESPANHA - 195 - 340 Euros.....................................................................................................................................................................................................................180
3.259  *  ESPANHA - 564D - Assinado - 750 Euros.................................................................................................................................................................................................450
3.260  *  ESPANHA - 806/807A (Caudillo) - 320 Euros..........................................................................................................................................................................................245
3.261  *  ESPANHA - Aéreos 27/30 com variedade : "192" em vez de 1927, ou seja, falta o "7" na sobrecarga. Novos com goma e um ou outro com pontos de 
ferrugem + acentuados. Segundo o catálogo Yvert, valem de 5 a 6x + que os selos tipo que marcam 125 Euros x 5,5 (média) = 680 Euros ou 164 Euros x 5,5 (média) = 
902 Euros pelo Edi� l. Não constam do catálogo Edi� l..........................................................................................................................................................................................225
3.262  *  ESPANHA - Aéreos 90A/94A (picote 14) Série completa. Pontos de ferrugem bem + acentuados. Expertizado Galvez - 340 Euros.........................................180
3.263  *  ESPANHA - Aéreos 111/112 - Ambos margem superior de folha - nº 111 com dobra horizontal (400 Euros)...............................................................................225
3.264  *  ESPANHA - Aéreo 193 - 400 Euros.............................................................................................................................................................................................................220
3.265  *  ESPANHA - Aéreos 202/211 - Série completa - 300 Euros......................................................................................................................................................................300
3.266  *  ESPANHA - Aéreos 242/245 - Série completa. Parte com pontos de ferrugem + acentuados - 290 Euros.......................................................................................180
3.267  **  ESPANHA - Pequeno conjunto composto de 76 selos + 4 Cadernetas + 4 Blocos, quase todos diferentes, todos em Euros, entre anos 2001 e 2004 - 49,72 Euros 
de facial = R$ 224 - Lote 7689 da nossa 65ª Vso com preço original de R$ 150 agora sendo oferecido + barato, onde o Euro � ca bem abaixo do facial........................115
3.268  **  ESPANHA - Interessante coleção entre anos 1957 e 1996 dentro de 5 albuns marca Edi� l e com cerca de 1.700 Euros. Está assim dividida: 2.117 selos dif-
erentes + 52 Blocos diferentes + 1 folha + 7 carnês + 10 Cartões Postais e 10 Fdcs. Faltam inclusive diversos selos de baixo valor. Diversas décadas quase completas. 
No começo um ou selo carimbado e algum também pode ter pontos de ferrugem, mas a grande maioria do material está ** (goma plena) Os albuns também estão 
em bom estado de um modo geral e tem já o hawid incolor embutido. Um bom inicio de coleção com inicial bem vantajoso...............................................................1.200
3.269  **/*/(*)  ESPANHA - GUERRA CIVIL ESPANHOLA 1936-1939 - Classi� cador contendo 137 selos (grande maioria diferentes) e emitidos por cerca de 60 mu-
nicipalidades, falangistas ou republicanas, como auxílio bene� cente às populações atingidas pela guerra. Estas emissões constam do catalogo especializado Espanhol 
alusivo ao setor. O agora vendedor adquiriu estas peças (a maioria de nós) em antigas Vendas Sob Ofertas no total de R$ 2.250. Ao lado de cada selo ele colocou o 
custo de cada item, a título de controle, que daria uma média de R$ 16 por item. Aqui estamos pedindo a média de R$ 11 por item..................................................1.500
3.270  **/*/(*)/◉  ESPANHA - Coleção dentro de classi� cador importado de fundo preto, contendo 512 selos + 2 Blocos e só até o ano 1940. Incluso a parte 
aérea, expresso e serviço. Todos em protetores e começando no Yvert # 6. Inicialmente todos usados e depois a maioria sem carimbo, com e sem goma, mas 
vários **. Todos etiquetados e somando 3.380 Euros. Diversos destaques, como Yvert # 442/456 novos, 566/575B novos, 580A/587 novos, Bloco 8 **, Bloco 10 
**, a escassa série do Submarino 624/629 ** ! a boa série 644/652 usados, 691/704 novos, Aéreos 7/16 novos, 17/30 novos, 31/36 novos, 75/83 novos e 202/211 
novos. A cotação foi feita pelo Yvert de 2008, ou seja, de 11 anos atrás........................................................................................................................................2.200
3.271  **/*/◉ ESPANHA - Importante coleção dentro de 5 ! novíssimos álbuns Leuchturn entre anos 1850 e 2010. A maioria do ma-
terial é carimbado/usado, mas temos material sem carimbo **  no meio. Bem abastecido antes de 1945, com algumas reimpressões 
dos selos caros (que não foram computadas) - cerca de 2.000 Euros pelo catálogo Michel para este período. Pós 1945 a coleção 
está quase completa até o ano 2010, sem os selos caros do � nal dos anos 40/começo de 50. Neste período temos + 2.500 Euros pelo 
Michel. Origem e qualidade européia. Só os albuns se fossem novos, custariam cerca de 1.500 Euros = cerca de R$ 7.000 isto sem 
contar as despesas de porte e importação. O valor dos selos é de 4.500 Euros............................................................................5.100
3.272  (*)  ESTADOS PONTIFICIOS - 11, Sassone 11 - Foto Certi� cado de Expertização Sorani – 1.650 Euros no catálogo Sassone para sem goma. No Yvert, cota 
1.750 Euros.................................................................................................................................................................................................................................................................1.350
3.273  ESTADOS PRINCIPESCOS DA INDIA - Anos 1649 ! 1667, 1684 e 1714 - 4 Pequenas sobrecartas/Cintas dos séculos 17 !/18, circuladas internamente - 
Estados ? A peça + antiga tem 369 anos ! e a + nova 304 ! anos. Datas anotadas à lápis.....................................................................................................................................180
3.274  ◉  ESTADOS UNIDOS - 7 - Margens conforme imagem. Pontos de ferrugem - 275 Euros....................................................................................................................180
3.275  ◉  ESTADOS UNIDOS - 7 - Margens conforme imagem - 275 Euros........................................................................................................................................................200
3.276  ◉  ESTADOS UNIDOS - 12 - Carimbo mudo em vermelho - 250 Euros...................................................................................................................................................200
3.277  ◉  ESTADOS UNIDOS - 12 - 250 Euros.........................................................................................................................................................................................................180
3.278  ◉  ESTADOS UNIDOS - 24 - Dois selos em diferentes nuances. Carimbo mudo e o outro à pena. Picote ligeiramente irregular em ambos - 400 Euros...........200
3.279  *  ESTADOS UNIDOS - 34 - Novo, com resto de goma - 2.000 Euros +..................................................................................................................................................810
3.280  ◉  ESTADOS UNIDOS - 35a - Tipo II - Descentrado – 600 Euros.............................................................................................................................................................340
3.281  ◉  ESTADOS UNIDOS - 37, Scott 121 - Perfeita centragem - 500 U$ no Scott e 500 Euros no Yvert. Foto certi� cado de expertização Maria Brettl....................600
3.282  ◉  ESTADOS UNIDOS - 49 - 300 Euros.........................................................................................................................................................................................................190
3.283  ◉ ESTADOS UNIDOS - 49 - Carimbo mudo e forte - 300 Euros................................................................................................................................................................180
3.284  (*) ESTADOS UNIDOS - 96 - O famoso U$ 5 Colombo. Bem centrado para esta emissão - 3.000 Euros.........................................................................2.700
3.285  ◉ ESTADOS UNIDOS - 136 (1$ Omaha) Pontos de ferrugem parcial na parte superior - 600 Euros...................................................................................................405
3.286  (*)  ESTADOS UNIDOS - 136 (1$ Omaha - Búfalo) - 1.500 Euros............................................................................................................................................................945
3.287  ◉  ESTADOS UNIDOS - 137 - U$2 Ponte sobre o Rio Mississipi - Descentrado ? ou repicotado ? no lado direito. Pequeno senão na parte inferior, basicamente 
não visivel pela frente, uma vez o carimbo tampa (900 Euros)...............................................................................................................................................................................300
3.288  */(*)  ESTADOS UNIDOS - 138/143 - Série completa. Nºs 140 e 141 (*) - 550 Euros............................................................................................................................325
3.289  *  ESTADOS UNIDOS - 143 - Bem limpo - 225 Euros................................................................................................................................................................................180
3.290  (*)  ESTADOS UNIDOS - 159/163 - Série completa - 500 Euros...............................................................................................................................................................285
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PAÍSES (Letra E) (Continuação)
3.291  **  ESTADOS UNIDOS - 163 - Fecho da série - 390 Euros.........................................................................................................................................................................215
3.292  **/* ESTADOS UNIDOS - 195/198 + 198a - Completo na picotagem 12 - Todos ** ! salvo o nº 197 que está * - 791 Euros............................................................485
3.293  ◉  ESTADOS UNIDOS - 221/223 - Série completa - 1º valor com pontos de ferrugem - 305 Euros.....................................................................................................180
3.294  */**  ESTADOS UNIDOS - 368/399 + suas variações de picote “A” e “B” . Último e o + caro, margem de folha e ** ! – 264 Euros.................................................180
3.295  */** ESTADOS UNIDOS - Scott 807 - 3c � omas Je� erson - Bloco de 6 vertical, com enorme deslocamento do picote, pegando 2 metades nas laterais e a lateral 
direita totalmente sem o picote vertical. O picote hotizontal entre o 1º e 2º par basicamente cego. 2 selos só com marca de charneira e demais absolutamente **. Vistosa 
variedade.......................................................................................................................................................................................................................................................................250
3.296  */**  ESTADOS UNIDOS - Scott 816 - 10c John Tyler - Quadra margem superior de folha, com emenda de bobina nos 2 selos inferiores. 3 selos absolutamente 
** e 1 com minima mancha de tinta preta. Pouco comum.......................................................................................................................................................................................250
3.297  * ESTADOS UNIDOS - Scott 860b - Variedade : cor "deep blue" - Xerox do foto certi� cado de expertização American Philatelic Expertizing Service. Selo 
originário de uma quadra - U$ 240 pelo catalogo Scott...........................................................................................................................................................................................190
3.298  (*)  ESTADOS UNIDOS - 1036 - Energia. Variedade : Falta das cores laranja e verde - Scott U$ 500 (cerca de R$ 2.000 !)Segundo o catálogo Datz (onde ele 
cota U$ 550) devem existir só entre 150 e 200 exemplares desta variedade..........................................................................................................................................................290

3291 - ** 3292 - Completo no picote 12
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3306
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3.299  **  ESTADOS UNIDOS - Lote com 36 CADERNETAS diferentes: C1928b (I) 2161, 2208a, 2217, 2223, 2931 (II) 2039, 2115, 2120 (I), 2122a, 2124a, 2192 (II) 
2178a, 2193a, 2194a, 2287a, 2288a, 2217, 2336, 2582a, 2673, 2825, 2260, 2337a (II) 2343, 2354, 2382, 2401, 2442, 2455, 2568 (III) 2835 , 2884, 2568 (III) 2674 (III) e 
3082. Não é fácil de se achar uma quantidade assim e ainda diferentes - 713 Euros...........................................................................................................................................450
3.300  (*)/*  ESTADOS UNIDOS - Aéreos 1/3 - 1ª série completa. Último valor sem goma. Pontos de ferrugem + acentuados - 340 Euros...........................................180
3.301  */(*)  ESTADOS UNIDOS - Bloco 1 - Alguns selos com pontos de ferrugem + acentuados e outros **. 1 selo com falha na goma - 500 Euros...........................290
3.302  */(*)  ESTADOS UNIDOS - Coli 1/12 (Falta n° 10 e n° 8 com aminci e não cotado) - 700 Euros........................................................................................................360
3.303  (*)  ESTADOS UNIDOS -  Expresso 3 - 325 Euros.......................................................................................................................................................................................180
3.304  *  ESTADOS UNIDOS - Expresso 4 - Bem limpo - 300 Euros....................................................................................................................................................................190
3.305  (*)  ESTADOS UNIDOS - Expresso 5 - 250 Euros........................................................................................................................................................................................230
3.306  (*)  ESTADOS UNIDOS - Jornal 3 - Emitido sem goma - 300 Euros........................................................................................................................................................215
3.307   *  ESTADOS UNIDOS - Jornal 48/53 - Apenas 2 com a goma falha. Muito limpos, só com marca de charneira e sem ferrugem - 225 Euros +.........................200
3.308  (*)  ESTADOS UNIDOS - Serviço 57, 59 e 62 - Todos da Marinha e todos em PROVAS em papel cartão na cor de� nitiva.............................................................270
3.309  ◉/(*)  ESTADOS UNIDOS - SERVIÇO - Ministérios - Cartela com 15 assim dividido: Inteiror (3) Guerra (8) e Tesouro (4) Maioria perfeitos..........................100
3.310  ◉  ESTADOS UNIDOS - CLÁSSICOS - Cartela com 73 entre anos 1856 e 1888 - Qualidade mista......................................................................................................100
3.311  */(*)  ESTADOS UNIDOS - Emissão local “Hussey” - 3 selos nas cores : Preta, Vinho e Marrom. 2 selos com goma e 1 sem goma. ............................................180
3.312  **  ESTADOS UNIDOS - SELOS DE LICENÇA DE CAÇA (PATOS)  - Pequena coleção, toda entre anos 1980 e 2008, contendo 45 diferentes, sendo 10 mini 
folhas. Qualidade européia. Facial : U$ 535 = cerca de R$ 2.000. Alto valor pelo catalogo Scott. Aqui pedimos 25% abaixo do facial.....................................................1.500
3.313  **  ESTADOS UNIDOS - 4 Anuários o� cial do correio (capa dura) contendo selos dos anos: 1983, 1984, 1985, 1987 e 1988. Incluso os bons valores das Aguias, 
faciais de U$ 8.75 e U$ 10.75 (60 Euros os 2) No total, U$ 83 de facial = cerca de R$ 320. Aqui pedimos bem abaixo do facial..................................................................170
3.314  **  ESTADOS UNIDOS - 14 diferentes anuários o� cial do correio. Anos: 1975, 1979, 1981, 1982, 1983 (incluso inteiros postais) 1984 (incluso inteiros postais) 
1985 a 1988, 1989 (incluso inteiros postais) 1990 (incluso inteiros postais) 1991 e 1992. U$ 148 de facial = cerca de R$ 600. Aqui pedimos 45%  abaixo do facial, que dá 
inclusive boa margem para revenda...........................................................................................................................................................................................................................325
3.315  **  ESTADOS UNIDOS - 19 Souvenirs diversos, diferentes, boa parte comemorativo de determinado assunto: Esportes, Presidentes, Espaço, UPU, Vida Animal, 
Exposições, História do Correio, Beiseball, 2ª Guerra, Aviação e outros. Só material ** e boa parte em livros especiais de capa dura. Material das décadas de 70 a 90. 
Incluso livro com série completa Yvert 368/399 - Todos ** - 218 Euros só eles !! e faciais de U$ 5 e U$ 9.95 nos outros livros, além de boas séries, como Yvert 1718/67 
(80 Euros) e Blocos 16/19 (30 Euros) No total, U$ 103 de facial = cerca de R$ 400 , fora os 218 Euros da série citada acima.....................................................................405
3.316  */ **   ESTADOS UNIDOS - 14 especies de estojos o� cial do correio, contendo séries em folhas completas. À principio todos **. Engloba os faciais entre 20 e 
25 cents. Yvert : 1382/1431 x 2, 1904/08 x 7, 1668/71 x 11, 1287/90 x 10, 1850 x 50 (folha completa) 1800/03 x 10, 1931 x 100 (folha completa) 1917/20 x 10, 1696 x 50 
(folha completa) 1673/76 x 10, 1567/70 x 10, 1828/31 x 10 e 1773/76 x 10. No total, 870 Euros. Ideal para o revendedor em função da quantidade de cada item e alguns 
inclusive são temáticos................................................................................................................................................................................................................................................450
3317  */**  ESTADOS UNIDOS – Folhas internas das Cadernetas/Cadernetas - Álbum Minkus contendo 118 itens diferentes entre anos 1986 e 1997. A princípio, 
tudo **. Muitas marcando entre 10 e 25 Euros pelo Yvert. Aqui pedimos apenas 35% do valor facial, que é de U$ 438 (cerca de R$ 1.700)..............................................630
3.318  **  ESTADOS UNIDOS - Anos de 2010 e 2012 completos, dentro dos estojos o� ciais do correio. Facial U$ 150................................................................................500
3.319  **/*/(*)  ESTADOS UNIDOS - Coleção em 2 classi� cadores importados, formato pequeno, de 16 pgs cada, com 380 selos diferentes + 7 Blocos, entre anos 1904 
e 1970, incluíndo Blocos, Aéreos, Porto e outros setores.Um ou outro sem goma. Origem européia.................. ............................................................................................420
3.320  **/*  ESTADOS UNIDOS - Coleção em classi� cador de 32 pgs importado e entre anos 1893 e cerca de 1970 com algumas peças de melhor cotação, como 30 cts 
Colombo (sem goma) e Zeppelin 50c verde ** (só ele, U$ 90 pelo Scott) Incluso algo de Blocos, aéreos e outros setores. Inicial bem vantajoso....................................450
3.321  **  ESTADOS UNIDOS - Coleção em 2 album Borek com texto, entre anos 1961 e 1998, com várias opções de se tenants nos selos das décadas de 60 e 70. 
Acompanha classi� cador com 30 paginas com parte delas com muitos selos ** dentro. Preço do correio U$ 100 = cerca de R$ 400........................................................450
3.322  ◉/*/(*)  ESTADOS UNIDOS - 3 Albuns Scott (com estojo) contendo coleção entre anos 1869 e meio dos ano 90 e depois algo esparço (as folhas vão até o ano 
2006) sem nada muito especial, mas alguns itens melhores como Yvert # 129/134 ◉, 140 x 3 ◉, 142 x 3  ◉ e Blocos 1A/5 **/* - Só estes citados cotam 600 Euros. Depois 
temos alguns altos faciais, séries completas, outros blocos etc. Alguns selos do começo e que tem boa cotação, por se encontrarem com pequenos senões, não foram 
calculados. Todos em protetores e em alguns casos, o selo se encontra na lombada do album e ainda precisa ser afixado. Vantajoso inicio de coleção........................600
3.323  ◉  ESTADOS UNIDOS - Coleção em classi� cador de 32 pgs importado e entre anos 1851 e 1970. Diversos selos melhores no começo, como Scott nº 17, 77, 
115, 116x2, série do Colombo até 50cts (U$ 200 só estes) e outros setores, como Aéreos, Porto. Origem européia. Alto valor de catalogo................................................650
3.324  ◉/*/(*)  ESTADOS UNIDOS - 4 Classi� cadores com cerca de 3.000 selos novos e usados, regulares e comemorativos e basicamente começando antes do ano 
1900 e vindo até o começo dos anos 90. Incluso diversas folhinhas completas (50 selos) emissões das décadas etc. Só de facial temos cerca de U$ 170 = cerca de R$ 700 
fora todo o resto............................................................................................................................................................................................................................................................700
3.325  **  ESTADOS UNIDOS - Coleção dentro de album importado marca KABE (Alemão) com estojo e hawid transparente embutido e faltando apenas 4 selos para 
estar completa (segundo o album) entre os anos 1983 e 1992. Incluso também alguns Pré Cancelados, Folhas de Cadernetas, selos adesivos e 41 ! Cadernetas, todos 
diferentes. Alguns poucos selos * bem como talvez umas 10 folhas do album, que se fossem novas custariam cerca de R$ 600 lá na Alemanha, fora a Capa, transporte, 
impostos etc. O total do facial é de U$ 550. Aqui estamos pedindo cerca de 10% abaixo do facial...............................................................................................................1.800
3.326  ◉/*/(*)/**  ESTADOS UNIDOS - 3 Albuns Minkus com coleção entre anos 1860 e 1983, com alguma repetição. Bem abastecido entre anos 1930 e 1983, 
com um bom facial neste período. Todos em protetores. Diversos valores medianos e melhores e aqui só destacamos os que tem valor acima de 60 Euros !, usa-
dos e nº Yvert: 3, 21x2, 23, 25x2, 2bx2, 28x2, 29/33 (550 Euros) 35, 56x2 (240 Euros pelo tipo + barato) 65x3, 138/143, 159/163, 154/155, Aéreos 1/3, 4/5, 6 *, 13 
*, 17 * e Taxa 4 - Só nestes citados temos 3.550 Euros, fora todo o resto que não foi computado e também o facial. No meio da coleção tem vários selos com boa/
muito boa cotação mas que tem senões e que não entraram na relação acima. Aqui pedimos apenas 0,60 centavos o Euro, só nos baseando no material computa-
do e que comprovadamente estão perfeitos....................................................................................................................................................................................2.000
3.327  ** ESTADOS UNIDOS - Coleção especializada dentro de 2 grossos classi� cadores importados e com diversas "faturas" 
de compra de comerciante norte americano, englobando o período de 1932 a 2001 e dentro de protetores com diversas boas 
emissões, destacando-se: 1933 - Centenário do Progresso, 1938 - Emissão dos Presidentes, 1954 - Emissão da Liberdade e 1997 
- Bugs Bunny (Scott 3138a) - só estes 4 itens são cotados em U$ 640 pelo catálogo Scott. Todos os Blocos, mini folhas e também 
vasta quantia de se-tenants e boa parte separado pelos tipos de papéis, picotes etc. Origem e qualidade européia. Preço do cor-
reio entre anos 1960 e 2001 são cerca de U$ 1.125 = cerca de R$ 4.300......................................................................................4.600

Atenção: Não esqueça de ler atentamente as condições gerais
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3329 - Lote com 12 envelopes
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PAÍSES (Letra E) (Continuação)
3.328    ESTADOS UNIDOS - Caixa de sapato com 426 peças diversas: Muitos Fdcs (envelopes de 1º dia de circulação) Muitos Inteiros Postais, carimbos de Navios, 
circulados, alguns cartões postais etc. Entre anos 1889 e 2007 - Lote 7861 da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 300 e agora sendo oferecido 
com desconto.................................................................................................................................................................................................................................................................240
3.329    ESTADOS UNIDOS - 12 envelopes circulados internamente, todas com selo Yvert # 19 (3 Cts Washington) Alguns com descuído na abertura - R$ 15 por 
cada peça com + de 140 anos é muito barato............................................................................................................................................................................................................180
3.330  /**  ESTADOS UNIDOS - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO, contendo selos e peças: Lote 7801 - Yvert 1382/1431 (Fauna/Flora - 45 Euros) + 1718/1767 
(Fauna - 80 Euros) e 2049/2098 (Flora - 60 Euros) dentro de souvenir o� cial do correio (2 deles em capa dura) 185 Euros + Lote 7842 - Pacote contendo 182 Inteiros 
Postais, todos sem uso : Envelopes (diversos formatos) Cartões, Aerogramas etc. Aparentemente décadas de 60 a 90, com repetições + Lote 7860 - Ano 1973 - Conjunto 
com 7 envelopes circulados da prisão estadual de South Walpole. Correio particular, local, com permissão da administração e com diferentes cachets, carimbos ou 
"selos". Endereçadas ao Brasil com porte correto. Chegaram ? Curioso item - Preço dos 3 lotes: R$ 325, agora sendo oferecido em 1 lote só e + barato.......................250
3.331  (*) ESTONIA - 67/68 (Cruz Vermelha) Série completa com e sem picote. Parte com pontos de ferrugem + acentuados - 290 Euros...........................................160

PAÍSES (Letra F)

3.332  */ **  FEROE – Coleção composta de 236 selos diferentes + 6 Blocos, entre nº Yv 15/17  (ano 1976) e 342/3 (ano 1998) Encaixados sequencialmente em folhas 
de classi� cador, todos completos e sem carimbo. A maioria **, mas alguns com pontos de ferrugem. Vários temáticos no meio : Flora, Fauna (17 séries !) Europa Cept, 
Natal e outros. Ao todo, 654 Euros.............................................................................................................................................................................................................................290
3.333 ** FEROE - Coleção completa entre anos 1975 e 2012, toda dentro dos estojos o� ciais do Correio, incluíndo os anos 1975/76 que tiveram uma tiragem relati-
vamente pequena. Boa  quantidade de selos temáticos no meio. Facial : 4.967 Coroas Dinamarquesas = R$ 2.900. Aqui pedimos 40% abaixo do facial...................1.700
3.334  **  FEROE - Album Leuchtturm, com hawid transparente embutido, entre anos 1940 e 2010. A coleção está completa entre os ano 1975 e 2010. Também te-
mos alguns selos do começo. O facial é de 4.300 Coroas Dinamarquesas = R$ 2.530. Qualidade e origem européia. Valor do album acima de 275 Euros = R$ 1.240 
isto sem o transporte e demais despesas. O valor do selos pelo catalogo Michle é de 1.500 Euros = R$ 6.750. A composição de valores é a seguinte: 25% no valor 
dos selos pelo catalogo Michel, os anos atuais com 50% do valor do correio e 40% do valor do algum. Mais barato, impossível................................................2.100
3.335  (*)  FINLANDIA - 4 a - Falta 1 picote - 1.500 Euros....................................................................................................................................................................................405
3.336  ◉  FINLANDIA - 6 - 225 Euros.........................................................................................................................................................................................................................120
3.337   ◉  FIUME - Sassone 113/126 - Série completa - Nº 118 novo sem goma - 215 Euros pelo catálogo Sassone......................................................................................130
3.338  ◉  FRANÇA - 1 - Belo par horizontal com carimbo numeral. 3 amplas margens. Resto de papel atrás - 825 Euros ++....................................................................485
3.339  ◉  FRANÇA - 1 - Sobre fragmento. O que sobra na margem inferior falta na margem superior. 340 Euros.........................................................................................225
3.340  ◉  FRANÇA - 1 - Par horizontal - Margem inferior conforme imagem - 825 Euros.................................................................................................................................450
3.341  ◉  FRANÇA - 2 - Margens conforme imagem - Carimbo estrela - 1.000 Euros.........................................................................................................................................630
3.342  ** FRANÇA - Reimpressão R2c - 1.000 Euros..............................................................................................................................................................................................450
3.343  ◉  FRANÇA - 6 - 1Fr - Margens conforme imagem. Aminci central (950 Euros).....................................................................................................................................240
3.344  ◉  FRANÇA - 6 - 1Fr - Margens conforme imagem - 950 Euros..................................................................................................................................................................540
3.345  ◉  FRANÇA - 6A - 1Fr Rouge Brun. Carimbo tipo grelha. Margens equilibradas. Pequeno aminci e vinco visivel pela frente - 2.700 Euros................................400
3.346  ◉  FRANÇA - 6A - 1Fr Rouge Brun. Carimbo tipo grelha. Selo com 2 certi� cados de expertização: Samuel Gautré e Calvez. Um dos + caros selos do período 
clássico da França......................................................................................................................................................................................................................................................1.500
3.347  ◉  FRANÇA - 9 - Imperceptível corte no lado esquerdo - 650 Euros.........................................................................................................................................................220
3.348  ◉  FRANÇA - 9 - Aminci no lado direito. Margens conforme imagem. Carimbo tipo estrela (750 Euros)............................................................................................180
3.349  ◉  FRANÇA - 18 - 1Fr Napoleão. Escurecido + conserto (Reparo) na margem superior e esquerda. Visualmente "Perfeito". 3.250 Euros....................................945
3.350  ◉  FRANÇA - 18 - Vinco vertical + Margem direita tocada (vide imagem) - 3.250 Euros......................................................................................................................600
3.351  ◉  FRANÇA - 33 - 5F Napoleão - Duplo carimbo circular (1 borrado) Pontos de ferrugem e defeito no canto inferior esquerdo (1.100 Euros)...........................240
3.352  ◉  FRANÇA - 33 - 5F Napoleão - Carimbo numeral 8. Picote no canto inferior direito, colocado - 1.100 Euros.................................................................................570
3.353  ◉  FRANÇA - 33 - 5F Napoleão - Carimbo numeral 359. Sem defeitos, apenas parcialmente repicotado no lado esquerdo - 1.100 Euros.....................................570
3.354  * FRANÇA - 33 - O mundialmente conhecido “5 Francos Napoleão”, novo e com boa parte de sua goma original. 
Algumas falhas na goma na parte inferior. Não é aminci.  - 8.250 Euros para goma plena. Origem Européia........................4.050
3.355  ◉  FRANÇA - 41B - Margens conforme imagem - 325 Euros........................................................................................................................................................................180
3.356  ◉  FRANÇA - 49 - Par horizontal. Margens conforme imagem - 750 Euros................................................................................................................................................450
3.357  (*)  FRANÇA - 62 - 1 ponto de ferrugem - 600 Euros...................................................................................................................................................................................315

3.359  **  FRANÇA - 103b - Tipos III e II unidos verticalmente em par interpanô + 1 selo abaixo. Absolutamente ** (frescor postal) – 500 Euros pelo Yvert + 50% 
de acréscimo em função do estado - Luxo.................................................................................................................................................................................................................580
3.360  */(*)  FRANÇA - 148/155 (Orfãos de Guerra) Serie completa. 2 baixos valores sem goma e 3 valores bem enferrujados. O bom valor de 1Fr com ponto de 
ferrugem e o fecho bem limpo e expertizado Brun. É a principal série comemorativa da França - 2.850 Euros.........................................................................................1.200
3.361  *  FRANÇA - 148/155 (Órfãos de Guerra) - Série completa apenas # 152 tem alguma ferrugem, todos os demais só com charneira. É a principal série 
comemorativa Francesa - 3.250 Euros............................................................................................................................................................................................2.400
3.362  ◉  FRANÇA - 151 - Par vertical com milésimo "7" - 360 Euros para sem carimbo.....................................................................................................................................205
3.363  *  FRANÇA - 182 (Exposição de Bordeaux) 575 Euros................................................................................................................................................................................270
3.364  ◉  FRANÇA - 182 (Congresso Bordeaux) - 625 Euros..................................................................................................................................................................................385
3.365  *  FRANÇA - 252a - Tipo II - Margem inferior de folha. Pontos de ferrugem. 250 Euros.......................................................................................................................180
3.366  (*)  FRANÇA - 257A - Exposição Le Havre - 875 Euros...............................................................................................................................................................................530

3.358  *  FRANÇA - 68 - 25c Emissão Paz e Comércio - Tipo I - Novo, com quase toda sua goma original, sem char-
neira. É o + caro selo tipo desta série. Expertizado Brun. Sempre faltando nas coleções - 11.500 Euros !!....5.700
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PAÍSES (Letra F) (Continuação)
3.367  *  FRANÇA - 262 (Ponte Du Gard) - 300 Euros...........................................................................................................................................................................................190
3.368  *  FRANÇA - 275/277 - Nº 277 (*) - Série completa - 325 Euros..................................................................................................................................................................180
3.369  **/*  FRANÇA - 593/598 (Costumes regionais) Série completa em folhas, com 25 selos. Embora alguns selos do meio da folha estejam **, calculamos todos 
como sendo a 2ª coluna e tem ainda o “canto datado” que também não foi acrescido - 256 Euros + 830/833 (Centenário do selo) Folha completa, contendo 10 séries - 
Lotes  8062 e 8063 respectivamente da nossa 65ª VSO  que agora estão agrupados em 1 lote só........................................................................................................................100
3.370  */ **  FRANÇA - 938a (Caderneta) - 520 Euros............................................................................................................................................................................................325
3.371  (*)  FRANÇA - 939/40 (Cruz vermelha) - Prova de luxo - 250 Euros........................................................................................................................................................180
3.372  **  FRANÇA - 966/67 (Cruz vermelha) - Série completa, Margem de folha e sem picote. Temática Pintura - 230 Euros..................................................................180
3.373  *  FRANÇA - Aéreos 1/2 - 1ª série aérea completa -  Nº 1 muito limpo - 500 Euros................................................................................................................................325
3.374  **  FRANÇA - Aéreo 6c - Perfuração EIPA 30 – Duplamente assinado – 850 Euros..............................................................................................................................630
3.375  (*)  FRANÇA - Aéreos 8/14 - Série completa - 1.270 Euros........................................................................................................................................................................730
3.376  ◉  FRANÇA - Aéreo 14 - Fecho da série - Par horizontal - 840 Euros +.....................................................................................................................................................585
3.377  *  FRANÇA - Aéreo 14 - Fecho da série e bem limpo - 1.100 Euros.........................................................................................................................................................500
3.378  *  FRANÇA - Aéreo 14 - Fecho da série - 1.100 Euros................................................................................................................................................................................700
3.379   ◉  FRANÇA - Aéreo 14 - Fecho da série - 420 Euros..................................................................................................................................................................................320
3.380   ◉  FRANÇA - Aéreo 15 - Burelage - Duplo carimbo circular parcial - 400 Euros..................................................................................................................................300
3.381  *  FRANÇA - Aéreo 15 (Burelage) Goma bem escurecida, notando-se isto na parte da frente (800 Euros)........................................................................................400
3.382  *  FRANÇA - Aéreo 15 (Burelage) Alguns pontos de ferrugem - 800 Euros..............................................................................................................................................485
3.383  *  FRANÇA - Bloco 2 - Com alguns poucos pontos de ferrugem. Selos expertizados Calvez - 1.200 Euros.........................................................................................485
3.384  ◉  FRANÇA - Bloco 2 - Carimbo alusivo abaixo dos selos. Pontos e 2 manchas e ferrugem. (1.350 Euros).........................................................................................650
3.385  **/*  FRANÇA - Bloco 3 - Selos **, alguma gordura e pontos de ferrugem nas margens - 450 Euros...................................................................................................225
3.386  **/*  FRANÇA - Bloco 6 - Selos **, e 1 pontinho de ferrugem nas 2 laterais vertical - 275 Euros...........................................................................................................180
3.387  ◉  FRANÇA - Jornal 2 -  Pontos de ferrugem - 350 Euros.............................................................................................................................................................................180
3.388  (*)  FRANÇA - Taxa 8 - Pequenino aminci na margem superior (800 Euros)............................................................................................................................................200
3.389  (*) FRANÇA - Taxas 15 e 16 - 450 Euros para gomado..............................................................................................................................................................................225
3.390  (*)  FRANÇA - Taxa 17 - 500 Euros para gomado........................................................................................................................................................................................240
3.391  (*)  FRANÇA - Taxa 18 - Pontos de ferrugem - 375 Euros..........................................................................................................................................................................180
3.392  (*)  FRANÇA - Taxa 22 - 1.450 Euros para gomado....................................................................................................................................................................................350
3.393   ◉  FRANÇA - Taxa 23 - Penúltimo valor da série - Canto inferior direito arredondado (900 Euros)..................................................................................................300
3.394   (*)  FRANÇA - Taxa 23 - Penúltimo valor da série - Alguns picotes arredondados na lateral direita (1.700 Euros).........................................................................350
3.395   *  FRANÇA - Taxa 24 - Fecho da série. Bem escasso e raramente ofertado no mercado nacional e sempre faltando nas coleções - 3.850 Euros.....................1.800
3.396   (*)  FRANÇA - Taxa 39 - 650 Euros..............................................................................................................................................................................................................250
3.397  ◉  FRANÇA - Telégrafos 5/8 + variações de cores: 6a, 7a e 8a - Completo - 251 Euros..........................................................................................................................210
3.398  ◉  FRANÇA - Telégrafos - 7/a - Cartela com 25 usados. Qualidade mista - cerca de 450 Euros...........................................................................................................200
3.399  **/ ◉  FRANÇA - 7 Souvenirs o� cial do Correio, sendo 3 dos anos 1985, 1991 e 1992 + 4 alusivos à Coleção Artistica (só selos de Pintura/Arte) dos anos 1982 
x 2, 1991 e 1993. Nos Souvenirs dos anos, nos artísticos ** + par de cada selo com carimbo comemorativo. Cerca de 300 Euros - Lote 8125 da nossa 65ª VSO com 
preço original de R$ 180 e agora sendo oferecido com preço bem reduzido.......................................................................................................................................................120
3.400   ◉  FRANÇA - 2 lotes: Caixa com 5.300 selos novos e usados, regulares e comemorativos, com centenas de tipos diferentes com moderada repetição + Grosso 
Classi� cador com 1.400 selos novos e usados, regulares e comemorativos, separados pelo valor facial. Neste lote, as repetições não foram contabilizadas. Devemos 
ter cerca de 7.000 selos nos 2 lotes.............................................................................................................................................................................................................................160
3.401  (*)/*/ ◉  FRANÇA - Classi� cador importado com cerca de 1.500 selos, destes uns 10% são sem carimbo. Comemorativos e regulares e começando antes do ano 
de 1900. Boa parte já separado pelas séries e vários em protetores. Basicamente sem material das últimas 3 décadas.................................................................................250
3.402  (*)  FRANÇA - Ano 1975 - Exposição Filatélica Internacional ARPHILA, realizada em Paris - Album especial destinado à autoridads contendo selos, provas 
de luxo, souvenirs, etiquetas, editais etc e tudo alusivo as emissões pró Exposição. Incluso a parte de Reunião. Incluso Yv 1830/33 em preto ? - 1.100 Euros ? + Bloco 
7 Prova (700 Euros !) A parte Francesa cota 1.525 Euros + a parte de Reunião 500 Euros. Aqui só cotamos as PROVAS DE LUXO........................................................570
3.403  **  FRANÇA - Ano 2013 - Pasta com diversos "Souvenirs Filatélicos" com selos adesivos "provinciais" e com muitos temáticos : Futebol, Fauna, Religião e outros. 
Tudo absolutamente oriundo do pais de origem. Total 307,80 Euros de facial (perto de R$ 1.300) Aqui pedimos + de 55% abaixo do facial..........................................570

3.404  **/(*)/*/◉  FRANÇA - Importante coleção dentro de 3 volumes: 2 albuns com 
montagem própria - 1º Volume entre anos 1849 e 1971 (No começo todos usados, 
mas muitos sem carimbo nos ultimos anos) e o 2º Volume entre anos 1972 e 1981 
(basicamente todos sem carimbo e quase todos **) e o 3º Volume que é um classi� -
cador (entre anos 2002 e 2012, com a maioria carimbado, mas vários sem carimbo 
e outros nos 2 estados, diversos já em Euros e **) Neste último volume também 
temos o setores: Aéreos (novos/usados) Pré Cancelados (quase todos ** e em séries 
completas) Taxa, algo de Coli e também de outros setores menores. Nos primeiros 
2 volumes todos estão em protetores e no 3º volume parte também está. Incluso cer-
ca de 15 cadernetas ** além de uns 10 Blocos **. Muito material bom no 1º volume, 
começando pelo nº 1. A série que + chama à atenção é o dos Orfãos de Guerra (Yvert 
148/155) no estado * e que cota + de 3.000 Euros só ela, além de quase todos os se-
los das séries da "Caixa de Amortização", as principais séries dos anos 30/40/50, 
diversos clássicos (na qualidade normal encontrada em lotes) Certamente se um a 
um for contabilizado temos facilmente + de 15.000 Euros (cerca de R$ 65.000) Aqui 
pedimos cerca de 7,5 % !! deste valor que é bastante compensador, mesmo com a 
"quebra" na parte clássica, pois só a série citada  (Orfãos) raramente é encontrada 
por menos de R$ 2.500 fora todo o resto.Fotografamos apenas uma minima parte 
dos selos principais.............................................................................................4.000



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

224

3409 - 45 peças diversas

3414

3417

3420

3423

3416

3425 - Coleção entre anos 1886 e 1987 3426 - 34 Inteiros Postais

3419

3422
3421

3418

3415

3413 - Principal série do tema Olimpíadas

3411

3408

3407



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

225

PAÍSES (Letra F) (Continuação)

3.405  **  FRANÇA - Belíssima coleção dentro de 6 novíssimos albuns KABE (onde é possivel colecionar selos novos e usados ao 
mesmo tempo) com coleção entre anos 1960 e 2003, com acima de 3.500 Euros pelo catálogo Michel. A coleção está basicamente 
completa nos selos tipo, com interessantes blocos, se tenants, cadernetas dos anos 1985 a 2003 (600 Euros só eles) cadernetas da 
Cruz Vermelha entre anos 1961 e 2003 completo (sem ano 1962) 488 Euros + selos de serviço, Unesco etc (165 Euros) Só o preço 
dos albuns novos é de 900 Euros = R$ 4.050 sem transporte e impostos. A coleção toda tem 4.800 Euros !! pelo catálogo Michel.
Qualidade e origem européia .....................................................................................................................................................5.700
3.406  */**  FRANÇA - Grandiosa coleção dentro de 9 !! novíssimos albuns DAVO, entre anos 1849 e 2010, com hawid trans-
parente embutido. O 1º selo é datado de 1890. Muitos anos completos e entre os anos 1975 e 2010 todos ** e onde devem faltar 
uns 100 para estar completa neste período. Alguns melhores valores + antigos, onde até oa no 2000, temos cerca de 5.500 Euros 
(R$22.500) pelo catálogo Michel. Incluso muitas cadernetas entre anos 2001 e 2010 onde só elas marcam 3.165 Euros (acima 
de R$ 14.000) pelo catalogo Michel. Também a parte da UNESCO está representada e temos 1 album só para as cadernetas da 
Cruz Vermelha. O valor facial dos anos a partir de 2.000 é de 1.500 Euros = R$ 6.750. Qualidade e origem européia. O preço dos 
albuns é de 1.100 Euros = R$ 4.950 sem transporte e demais despesas. O valor total pelo catalogo Michel é de 8.665 Euros (cerca 
de R$ 39.000) Fizemos o seguinte cálculo para compor o valor: 20% do valor do selos até o ano 2000, de 2001 em diante preço 
facial e 30% do valor dos albuns. Vantajoso começo de coleção e ainda na qualidade européia............................................13.000
3.407    FRANÇA - Ano 1854 - Fatura circulada internamente com chegada. Selo Yv 5 (40c) com as margens vertical curta/tocada, mas em bela coloração.Carimbo 
numeral 1102. Pontos de ferrugem............................................................................................................................................................................................................................325
3.408   FRANÇA - Ano 1927 - Envelope registrado com etiqueta e carimbo alusivo, circulado internamente. Triptio Yv 242A (do Bloco 2) Peça com vinco e en-
dereçamento riscado. O triptico usado é cotado em 900 Euros......................................... ...................................................................................................................................540
3.409   FRANÇA - Pasta contendo 45 peças entre anos 1859 e 2011, basicamente todas circuladas, sendo que metade delas é até o ano 1900 e destas 1/2 são bem 
clássicas. Boa qualidade geral.....................................................................................................................................................................................................................................260
3.410 - FRANÇA - EDITAIS ESPECIAIS - 4 albuns timbrados o� ciais do correio, intitulados " Collection Historique du Timbre Poste Français" contendo editais 
especiais, todos selados e com carimbo comemorativo. Acompanha + 2 Souvenirs com o mesmo tipo de peça. Ao todo, 184 Editais especiais assim distribuidos pelos 
anos : 1974 (34) 1975 (37) 1976x2 (46 e 47) 1979/1980 (10) e alusivo à exposição ARPHILA 75 (10) O mínimo pedido em muitos casos sequer paga o valor do selo, 
visto que aqui pedimos apenas R$ 1,10 por peça e este valor sequer paga as capas e as folhas internas...........................................................................................................180

PAÍSES (Letra G)

3.411  *  GEORGIA DO SUL (Falkland) - 9/23 (Fauna Marinha) - Série faltando o último valor para estar completa - 324 Euros - Só 1 não é margem de folha........190
3.412  ◉  GRÉCIA - Série Hermes - Anos 1886 a 1899 - Yvert Ex 55/100 - Impressão na Bélgica e em Atenas. Picotados e não. Cartela com 125 selos para estudo. Qual-
idade mista e 2 Cadernos com 670 selos, grande maioria usados e quase todos diferentes. Desde antes do ano 1900 ao ano 1976 - Lotes 8224 e 8225 respectivamente 
da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 220 e agora sendo oferecido por valor inferior..............................................................................................................................150
3.413  *  GRÉCIA - 101/112 (Olimpíada) Série completa. Principais valores assinados Rolf Meyer - É a principal série do tema - 1.300 Euros...................................1.300
3.414  *  GRÉCIA - 142/144 (Olimpíadas 1896) - Nºs 142 e 143 *, nº 144 (*) e levíssimo senão - 480 Euros..................................................................................................235
3.415  *  GRÉCIA - 165/178 (Olimpíadas) Série completa. Parte com pontos de ferrugem + acentuados - 600 Euros....................................................................................540
3.416  *  GRÉCIA - 238 - Fecho da série, Pontos de ferrugem + acentuados - 400 Euros...................................................................................................................................180
3.417  *  GRÉCIA - 250/252 - Pontos de ferrugem + acentuados - 370 Euros......................................................................................................................................................180
3.418   *  GRÉCIA - 348/361 - Série completa limpa - Nº 359 com pequeno adelgaçamento traseiro na parte superior - 247 Euros..........................................................180
3.419  ◉  GRÉCIA - 400/402 - Série completa - 200 Euros.......................................................................................................................................................................................150
3.420   *  GRÉCIA - 452/461 - Série completa. Maioria só com charneira e sem ferrugem - 350 Euros...........................................................................................................350
3.421   *  GRÉCIA - Aéreos 40/49 - Série completa. Maioria só com charneira e sem ferrugem - 350 Euros..................................................................................................350
3.422   *  GRÉCIA - Aéreos 40/49 - Série completa só com charneira e sem ferrugem - 350 Euros..................................................................................................................350
3.423  *  GRÉCIA - Aéreos 40/49 - Série completa - 350 Euros..............................................................................................................................................................................240
3.424  ◉  GRÉCIA - Emissão Hermes - Cartela com 17 selos para estudo. Qualidade mista..............................................................................................................................150
3.425  ◉/*/(*)/**  GRÉCIA - Coleção dentro de 2 classificadores de fundo preto importados, entre anos 1886 (Yvert # 55) e ano 1987 - Cerca de 100 anos de selos. No 
final ainda temos os Aéreos, Taxa, Beneficência e Previdência Social. Todos em protetores e encaixados sequencialmente, com a maioria numerados e sempre baseados 
no catalogo Yvert. Do começo dos anos 60 até o final da coleção, basicamente todos ** (goma plena, sem marca de charneira e sem ferrugem) e bastante completo no 
período. A coleção tem muitos valores medianos e melhores, como Yvert 293, 375/392, 441/445, 542/552A, 571/594, Aéreos 1/4, 8/14 e 15/21 - Só nestes destaques 
temos 760 Euros. Bem + de 1 centena de séries completas. Incluso 6 Blocos. No total, temos cerca de 2.500 Euros..................................................................................1.800
3.426     GRÉCIA - Lote com 34 Inteiros Postais, com grande variedades de tipos e numa primeira olhada nenhum passa do ano 1900. Incluso 1 duplo com indi-
cação SPECIMEN. Circulados e não. Todos dentro de album com folhas quadriculadas e em muita boa conservação................................................................................500
3.427  ** GROENLANDIA -  Anos 2010 a 2013, completos, sem Blocos, em cartela. Incluso os adesivos - 1.400 Coroas Dinamarquesas de facial = R$ 862. Aqui ped-
imos abaixo do facial....................................................................................................................................................................................................................................................800
3.428  ** GROENLANDIA -  Anos 1977 a 2013 completos nos anuários do correio, tudo absolutamente ** além de 9 foldres separados. Preço do correio: 6.326 Coroas 
Dinamarquesas = R$ 3.700 e encaixados em 2 espécies de "álbuns" onde só eles custam  80 Euros = R$ 320. Aqui pedimos 30% abaixo do valor do correio  e os álbuns 
vão de graça................................................................................................................................................................................................................................................................2.600
3.429 ** GROENLANDIA - Album Leuchtturm com hawid transparente embutido, até o ano 2011 e com os selos entre anos 
1938 e 2010. Ela está entre os anos 1947 e 2010 absolutamente completa, com todas as cadernetas !!. A partir de 1980, temos um 
facial de 5.000 Coroas Dinamarquesas = R$ 2.940. Só o album novo custaria 370 Euros = R$ 1.665 isto sem contar o transporte e 
demais despesas. A cotação pelo catálogo Michel é de 2.590 Euros. Estamos nos baseando em 20% do catalogo Michel para o se-
los e dos anos em 50% !! abaixo do preço do correio e também em 50% do preço do Album. Tudo está na qualidade européia, sem 
1 ponto de ferrugem. Impossível encontrar uma coleção neste padrão de qualidade, neste preço..........................................3.200
3.430  (*)/*/ ◉  GUATEMALA - SÓ SELOS AÉREOS - Coleção com 231 selos diferentes, novos e usados  e só até o ano 1968, entre nº Yvert A1 e A416. Várias séries 
completas. Encaixados sequencialmente em folhas de classificador e com itens melhores, como Yvert 22 ◉ 20 Euros, 173/178 (*) 55 Euros - pontos de ferrugem, 197 
(*) 30 Euros - pontos de ferrugem, 214/222 * - 46 Euros e 303/307 * 27,50 Euros. No total temos 470 Euros ...............................................................................................280
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PAÍSES (Letra G) (Continuação)
3.431  ◉/*/**/(*)  GUATEMALA - Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.046 selos diferentes !!, sendo 
146 usados. Desde o ano 1871 (Yvert # 1)  ao ano  1987. No � nal  alguns itens esparços, como: Serviço, Telégrafos e Fiscal Postal .Incluso também 21 Blocos diferentes, 
todos sem carimbo. Os selos sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e 
alguns melhores, como Yvert : 22/26 */(*) 30 Euros, 39/40 (*) 50 Euros, 99/101 */(*) 35 Euros, 149 * 40 Euros, 176/177 * 33 Euros, 286/290 * 143 Euros, Aéreos 52/53 
* 35 Euros, 160/164 * 50 Euros, 173/182 * 69 Euros, 189/197 (*)/* 85 Euros, 214/222 * 46 Euros, 245/252 * 52 Euros, 253/260 * 40 Euros, Michel 979a/984a sobrecarga 
vermelha * 75 Euros, Blocos Michel 16a/16b * 48 Euros, 588/605 * 50 Euros, Blocos Michel 20/23 ** 32 Euros, 651/660 ** 40 Euros e Serviço 1/5 (*) 50 Euros. Mais 
de 120 séries completas. Cerca de 2.500 Euros pelo catalogo do ano 2013 (cotação de 6 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país 
da América Central...................................................................................................................................................................................................................................................1.700
3.432    GUATEMALA/PERÚ - Caixa contendo 198 inteiros postais sem uso, todos anteriores ao ano 1900, sendo 123 do Perú  e de pelo menos uns 10 tipos difer-
entes (a quantia pode aumentar, pois não estão separados pelos possíveis tipos) todos basicamente do tipo envelope. Grande maioria em qualidade européia, ou seja, 
sem ferrugem. Aqui pedimos apenas R$ 1,15 !! por peça, ou menos de  U$ 0,30 !! por item............................................................................................................................225
3.433  */**  GUERNSEI - Coleção com 416 Euros de catálogo, só em selos sem carimbo entre anos 1969 e 1994. Dezenas e dezenas de séries completas, bem como 
alguns blocos. Todos sem carimbo e a grande maioria **. Montados com protetores em folhas de album tiradas do computador e baseadas no catalogo Scott.........180
3.434  **  GUERNSEI - Coleção dentro de pasta, contendo folhas tiradas do computador e baseado no catalogo Scott. As folhas vão até o ano 1997, mas temos selos 
até o ano 2007 na coleção, que é composta de 553 selos (grande maioria em séries completas) + 20 Blocos + 8 mini folhas + alguns pares com intervalo e folhas 
internas de caderneta. Todos sem carimbo e a grande maioria está **  (goma plena) Todos também em protetores e com poucas falhas até o ano 1992 - 1.026 Euros 
pelo catálogo Yvert.......................................................................................................................................................................................................................................................570
3.435  (*)  GUIANA - 61/63 - Espécie de mini folha com 6 exemplares. Os 3 da esquerda com perfuração invertida e o selo da posição 3 com 2 mastros (Yv 61) e os 
demais com 3 mastros (Yv 63) Seguramente uma escassa combinação................................................................................................................................................................450

PAÍSES (Letra H)

3.436  **  HAITI - 692/695 + Aéreos 472/474 (Pinturas) Série completa em pares horizontal sem picote e com as cores no fundo. Na série normal, o fundo é branco. 
Seriam PROVAS ?.........................................................................................................................................................................................................................................................100
3.437  ◉/*/**/(*)  HAITI - Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 966 selos diferentes, sendo 176 usados. 
Desde o ano 1881 (Yvert # 3)  a 1984. No � nal, 60 selos diferentes alusivos ao naturalista J.J. Audubon, mas que não tinham poder de franquia, conforme o Catalogo 
Michel + 8 selos de Astronautica + mini folha - todos não constantes dos Catalogos Yvert ou Michel. Incluso também 28 Blocos diferentes, sendo 24 sem carimbo. Os 
selos sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como 
Yvert : 6 ◉ 40 Euros e Aéreos 12/13 * 115 Euros. Acima  de 80 séries completas. Alguns selos sem picote não computados, bem como Série completa Yvert 692/695 + 
Aéreos 472/474 todos sem picote e com fundo de cor (diferente do selo normal que é  em fundo Branco) Cerca de 1.300 Euros pelo catalogo do ano 2008 (cotação 
de 11 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país do Caribe........................................................................................................................ 920
3.438   */(*)  HAITI - SÓ AÉREOS - Coleção com 102 selos diferentes, maioria em séries completas e entre anos 1929 (Yvert A1) e 1960 (Yvert A207) A� xados com 
charneiras em folhas de album Scott. Um ou outro pode estar sem goma - 209 Euros......................................................................................................................................160
3.439  ◉  HOLANDA - 1/3 - 1ª série completa - 255 Euros.....................................................................................................................................................................................180
3.440  ◉  HOLANDA -13/18 - Série completa - 310 Euros......................................................................................................................................................................................190
3.441   *  HOLANDA - 48 - Gomado, mas com ferrugem na charneira. Fecho da série - 925 Euros......................................................................................................................570
3.442  ◉  HOLANDA - 64 - Carimbo forte, porém centrado e nítido - É o 2º selo tipo mais caro da Holanda - 860 Euros..........................................................................630
3.443  *  HOLANDA - 82/93 - Série completa - 4 baixos valores (*) - 1.600 Euros..........................................................................................................................................1.215
3.444  */(*)  HOLANDA - 96/97 - Série completa - 400 Euros...............................................................................................................................................................................285
3.445  ◉ HOLANDA - 128 - Fecho da série - 235 Euros..........................................................................................................................................................................................180
3.446  *  HOLANDA - 512A/27 + 587/88 - Série completa e limpa. 800 Euros...................................................................................................................................................485
3.447  *  HOLANDA - 524/527 (Fechos da série) - 600 Euros................................................................................................................................................................................240
3.448  *  HOLANDA - Aéreos 12/13 (Ave) - Série completa com pontos de ferrugem - 400 Euros.................................................................................................................235
3.449  ◉  HOLANDA - Aéreos 12/13 - Série completa - 320 Euros.......................................................................................................................................................................200
3.450  *  HOLANDA - Cofres Fortes Flutuantes - Yv 1/7 - Só esta série emitida. Raramente vista completa no mercado nacional. Limpa, só com marca de charneira e 
sem ferrugem - 825 Euros............................................................................................................................................................................................................................................810
3.451  ◉  HOLANDA - Mandato 1/7 - Série completa. Pouco comum de aparecer por aqui completa. Normal picotagem irregular - 430 Euros....................................300
3.452  (*)  HOLANDA - SELOS LOCAIS - Cidade de Amsterdã - Alguma Greve Postal ? Época ? Correio Local ? 3 diferentes séries, duas com 4 valores e uma com 
3 valores (esta datada em 1970) Total 11 selos.........................................................................................................................................................................................................170
3.453  (*)  HOLANDA - SELOS LOCAIS - Alguma Greve Postal ? Época ? Correio Local ? 4 séries com a mesma imagem, mas de diferentes cidades: Den Helder, 
Delfzijl, Appingedam e Harlingen. Total 12 selos.....................................................................................................................................................................................................180
3.454  **  HOLANDA - Anuário o� cial do ano 2007 - Facial 51,70 Euros = cerca de R$ 230.............................................................................................................................210
3.455  **  HOLANDA - Anuário o� cial do ano 2008 - Facial 48,55 Euros = cerca de R$ 220.............................................................................................................................200
3.456  **  HOLANDA - Anuário o� cial do ano 2009 - Facial 55,58 Euros = cerca de R$ 250.............................................................................................................................220
3.457  **  HOLANDA - Anuário o� cial do ano 2010 - Facial 87,53 Euros = cerca de R$ 390.............................................................................................................................350
3.458  **  HOLANDA - Anuário o� cial do ano 2011 - Facial 107,71 Euros = cerca de R$ 485...........................................................................................................................430
3.459  **  HOLANDA - Anuário o� cial do ano 2012 - Facial 104,27 Euros = cerca de R$ 470..........................................................................................................................420
3.460  */**  HOLANDA - SÓ QUADRAS - Folhas de classi� cador contendo 124 quadras todas diferentes, gomadas e boa parte **. Entre anos 1942 e 1997. Apenas 1 
não é completa. No total, 585 Euros. Mediante solicitação enviaremos a relação das quadras deste lote.........................................................................................................180
3.461  ◉/**/*  HOLANDA  - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 8353 - Yvert 1317/1319 - Ano de 1988 - Edição especial e luxuosa oficial do correio refer-
ente esta série com livro alusivo e a série dentro de espécie de chapa acrílica. Conjunto composto de 22 séries sem carimbo (bloco de 20 + 2 isolados) e todos com seu 
respectivo tab inferior - 77 Euros + Lote 8369 - Classificador com 320 tipos (302 usados e 18 sem carimbo) diferentes x 5 de cada = 1.600 selos - SÓ COMEMORA-
TIVOS. Década de 40 a 80. Incluso séries completas + Lote 8370 - Coleção contendo 700 selos diferentes, desde o ano 1867 até o final de 1979. Quase todos usados 
com inumeras séries completas e bem representado no setor de assistência. Encaixados sequencialmente em classificador e com medianos valores, cotando entre 5 e 
15 Euros. Preço original dos 3 lotes: R$ 370. Aqui agrupados em 1 só lote com valor reduzido.......................................................................................................................280
3.462  */**  HONDURAS - Aéreos 181/186 + Bloco 3 com e sem picote (este sem goma) 453 Euros..............................................................................................................400
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PAÍSES (Letra H) (Continuação)

3.463  ◉/*/**/(*)  HONDURAS - Coleção montada em pasta e com folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 662 selos diferentes, sendo 106 
usados. Desde o ano 1865 (1ª Série)  ao ano  1988. No � nal  alguns selos + atuais. Incluso também 24 Blocos diferentes, todos sem carimbo. Os selos sem carimbo em 
protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 9 * 40 Euros, 
12 * 27,50 Euros, 14/20 (*)/* 40 Euros, Aéreo 121/135 * 65 Euros, Aereo 181/186 + Bloco 3 * 103 Euros, Aéreo 198/245 **/* 197 Euros, Blocos 15/16 * 27,50 Euros e 
563/572 + Blocos 24/26 ** 38 Euros. Acima  de 50 séries completas. Cerca de 1.400 Euros pelo catalogo do ano 2014 (cotação de 5 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma 
coleção para venda deste país da América Central................................................................................................................................................................................................. 920
3.464  *  HUNGRIA - 879/882 + Aéreo 66/69 (Roosevelt) Completo em mini folhas com 4 selos, Tetê beche. Pelo catálogo Michel, 450 Euros....................................180
3.465  **  HUNGRIA - 3312/3313 completo em mini folhas com 10 séries, com e sem picote !! - 1.050 Euros !!..........................................................................................405
3.466  ◉/*  HUNGRIA - Cartela com 127 selos, maioria sem carimbo e diferentes, todos com sobreestampas provavelmente não oficiais : Kassa, C.S.P. Chost ano 1944, 
Abony 1956, CCPP, P.T. , Pró Transilvania etc. Seriam pró Libertação ? Provisórios ? Particulares ? Décadas de 40 e 50...........................................................................180
3.467  **  HUNGRIA - Anos de 1986 e 1988 completos nos estojos o� ciais do correio. Inclsuo todos os Blocos que cotam em média 40 Euros. No ano de 1986 tem o 
Bloco Michel 187 em preto com numeração em verde (cota 90 Euros) Os 2 anos somam 600 Euros ! nos selos normais + 90 Euros do bloco em preto. Aqui pedimos 
apenas 0,25 !! centavos de real o Euro, que seria cerca de 7% de sua cotação. Lote # 2657 da nossa 66ª Venda sob Ofertas de 13/10/2018 com preço original de R$ 200 e 
aqui estamos oferecendo com preço reduzido..........................................................................................................................................................................................................150

3463 - Honduras - Coleção com 662 selos diferentes
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3.468  ◉ HUNGRIA - Representativa coleção até o ano 1999 e dentro de 7 !! novíssimos albuns Leuchturn (com estojo) e com 
protetor transparente embutido. Entre anos 1871 e 1970. Basicamente toda usada com diversos muito bons valores, desde a 
parte clássica, com selos michel nº 1b e 2, além das 2 séries do ano 1871 estarem completas e onde só neste material clássico te-
mos cerca de 5.300 Euros pelo catalogo Michel. Nos blocos acima de 100 Euros, temos 4 deles representados. Entre os anos 1971 
e 1999 basicamente 50% completo. Só os 7 albuns (que estão em estado de novos) teriam um custo de 2.030 Euros (R$ 9.140) 
sem contar o envio e os impostos. A coleção toda tem cerca de 8.400 Euros pelo catálogo Michel. Qualidade e origem européia. 
Para quem quer começar um novo país, é um "prato cheio"......................................................................................................8.400

PAÍSES (Letra I)

3.469  **/*  IEMEN -  2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 8446 - REPUBLICA ARABE - 8 séries completas, sendo 2 com seus respectivos blocos. Todos sem 
carimbo, diferentes e um ou outro com pontos de ferrugem. Entre anos 1963 e 1966. Mediante solicitação, enviamos a relação das séries - 71 Euros + Lote 8447 - 11 
diferentes séries completas (1 com o bloco) + 1 Bloco. Um ou outro com pontos de ferrugem + acentuados. Maioria marcando acima de 10 Euros. Incluso Yv 166 com 
e sem picote (sem preço no Yvert e cotado em 120 Euros no Michel) Entre anos 1942 e 1965. Mediante solicitação enviamos a relação da séries - 204 Euros sem cotar 
o selo Yv 166 sem picote.Valor original dos 2 lotes: R$ 150, aqui agora agrupados em 1 só e com preço reduzido.......................................................................................115
3.470  ** ILHAS DO CANAL - Album DAVO, com hawid transparente embutido, entre anos 1969 e 1990 (basicamente completo neste período) só em séries completas 
e englobando 2 ilhas: Guernsey, com 376 selos + 8 Blocos e 522 Euros de catalogo + Jersey, com 528 selos + 5 Blocos e 1 Carnê com 782 Euros de catalogo. Um ou 
outro selo com ponto de ferrugem. No total, 1.304 Euros. Cotação pelo Yvert de 2008 (de 11 anos atrás) ...................................................................................................800
3.471  ** ILHAS DO CANAL - Classi� cador importado de fundo preto, contendo coleção entre anos 1983 e 2010, todos em protetores, encaixados sequencialmente e 
englobando 2 ilhas: Guernsey entre anos 1991 e 2010 com 390 selos + 17 blocos e 1 carnê + Alderney entre anos 1983 e 2010 com 136 selos + 8 Blocos. Eventualmente 
um ou outro selo pode ter ponto de ferrugem. No total, 1.380 Euros...................................................................................................................................................................850
3.472  (*)  ILHA ROUAD - 1/3 - 1ª Série completa - No facial de 25c faltam 2 picotes - 1.620 Euros..............................................................................................................900
3.473   / ◉ INDIA - 2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO contendo selos e peças: Lote 8461 - Coleção com 370 selos, quase todos diferentes, novos (com e sem 
goma) e usados. Afixados em folhas de album com charneira ou hawid. Entre anos 1947 e 1970. Incluso Yvert 3/6 (*) - 125 Euros e Yvert 22 ? - 20 Euros + Lote 8462 
- 90 peças diferentes, quase todos Fdcs (envelopes de 1º dia de circulação) e não circulados. Anos 1954 a 1996 - Preço original dos 2 lotes R$ 195 e agora estamos 
agrupando em 1 só e com preço reduzido.................................................................................................................................................................................................................125
3.474  (*)  INDIA HOLANDESA - 332/342 - Série completa - 300 Euros............................................................................................................................................................180
3.475  (*)  INDIA HOLANDESA - 339 - Variedade : Sobreestampa Dupla. No catálogo Indonésio de 1966, a proporção é de 200x para esta variedade. O selo marca 2 
Euros x 200 ? = 400 Euros. No catalogo Michel de 1990, ele marca 750 Marcos, que seriam hoje cerca de 375 Euros...................................................................................180
3.476  *  INDIA HOLANDESA - 352/66 (Indonésia Autônoma) - Série completa - 250 Euros.........................................................................................................................180
3.477    INDIA INGLESA - 29 Inteiros Postais, maioria diferentes, todos sem uso e do século 19. Incluso dos estados: Gwailor, Puttialla e Patiala..........................250
3.478  (*)  INDIA PORTUGUESA - 109 - 250 Euros no Yvert e 409 Euros no A� nsa........................................................................................................................................180
3.479  (*)/◉  INDONÉSIA - 2/19E - Nºs 8 e 19A ◉ – 525 Euros.............................................................................................................................................................................225
3.480  **/*  INDONÉSIA -  2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 8502 -  Yvert 863/900 + Blocos 31 a 37 - Ano completo de 1980 dentro do anuário do correio. 
Todos sem carimbo, gomados, mas a� xados com charneiras. Vasto material temático no meio - 161 Euros + Lote 8503 - Blocos 1 a 4 – Conjunto com 16 jogos, quase 
tudo ** -  35 Euros cada x 16 = 560 Euros. Valor original dos 2 lotes: R$ 180, agora sendo ofertados com boa redução no valor..............................................................120
3.481  (*)  INGLATERRA - 1 - O 1º selo do mundo - Penny Black - Novo, mas regomado. Belíssima cor e amplas margens perfei-
tas. Letras R-D. Quando colocado na benzina, aparecem 2 imperceptíveis claros, que podem ser da própria extrutura do papel - 
10.000 Euros. Faz um bom tempo que não víamos um selo deste sem carimbo ser vendido no mercado nacional.Foto certi� cado 
de expertização Karl Louis..........................................................................................................................................................3.150
3.482  ◉ INGLATERRA - 1- Penny Black - Letras S-F, com carimbo cruz de Malta em vermelho. Margens conforme imagem..................................................................340
3.483  ◉ INGLATERRA - 1- Penny Black - Letras N-C, com carimbo cruz de Malta em vermelho. Margens conforme imagem.................................................................340
3.484  ◉ INGLATERRA - 1- Penny Black - Letras F-D, com carimbo cruz de Malta em vermelho. Margens conforme imagem. Chapa um pouco gasta......................340
3.485  ◉ INGLATERRA - 1- Penny Black - Letras E-E, com carimbo cruz de Malta em vermelho. Margens conforme imagem.................................................................340
3.486  ◉  INGLATERRA - 4 - Two Pence Blue - Conjunto com 8 selos + 2 pares horizontal, todos com alguma pequena "variedade" no quadro, maioria no inferior. 
Tudo devidamente "desenhado" - Vide imagem. Não veri� camos a qualidade dos selos, mas a maioria deve estar perfeito, com ressalva nas margens. Valor de 12 selos 
isolados: 1.320 Euros, lembrando que aqui temos 2 pares !....................................................................................................................................................................................800
3.487  ◉  INGLATERRA - 6 - Perfeito, escurecido, com 2 grandes margens, a inferior tocando o quadro externo e a esquerda tocando o quadro interno. Sempre um 
selo di� cil de se encontrar com as 4 margens perfeitas - 1.300 Euros.....................................................................................................................................................................675
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3492 - Yvert # 26 - 410 selos no total
3491 - Yvert # 26 - 240 letras diferentes !
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PAÍSES (Letra I) (Continuação)
3.488  ◉  INGLATERRA - 7 - Perfeito, mas escurecido. 2 margens gigantes, a direita tocando o quadro externo e a inferior tocando o quadro interno. Vide explicação 
com relação às margens, no lote anterior - 1.000 Euros...........................................................................................................................................................................................430
3.489  ◉  INGLATERRA - 7 - Carimbo 466 - Imperceptível adelgaçamento traseiro do papel - 1.000 Euros..................................................................................................405
3.490  ◉  INGLATERRA - Yvert 26 (1 Penny) Folhas de classi� cador com 170 selos, sendo 9 em pares, 20 fragmentos e muitos carimbos tipo numeral no meio. Nada 
classsi� cado pelas planchas. Material bem limpo, visto que sua origem é européia...........................................................................................................................................500
3.491  ◉  INGLATERRA - Yvert 26 (1 Penny) RECONSTITUIÇÃO DA CHAPA pelas letras, de A-A à T-L. Completo ! com 240 letras diferentes ! Incluso muitos 
carimbos numerais. Todos já em sequencia, mas as planchas não separadas. Mesma origem do lote anterior..............................................................................................900
3.492  ◉  INGLATERRA - Yvert 26 (1 Penny) RECONSTITUIÇÃO DA CHAPA pelas letras, de A-A à T-L. Completo ! com 240 letras diferentes ! Incluso muitos carim-
bos numerais. Todos já em sequencia, mas as planchas não separadas e + 170 selos à classi� car. Total 410 selos. Mesma origem dos 2 lotes anteriores....................1.200
3.493  ◉  INGLATERRA - 37 - 1 Schilling - Coleção com 120 ! Letras diferentes entre planchas 4 a 6. Muitos carimbos numerais, margens largas etc. Fazendo uma 
média, temos cerca de 5.000 !! Euros. Material também oriundo da mesma fonte dos 3 lotes acima...........................................................................................................1.000
3.494  ◉  INGLATERRA - 40 - Pontos de ferrugem - Bem centrado - 550 Euros................................................................................................................................................315
3.495  ◉  INGLATERRA - 40 - Pontos de ferrugem - 550 Euros........................................................................................................................................................................... 200
3.496  ◉  INGLATERRA - 41 - 2.250 Euros - Escasso selo...................................................................................................................................................................................1.620
3.497  ◉  INGLATERRA - 43a - Filigrana Âncora - 2.250 Euros - Escasso selo................................................................................................................................................1.440
3.498  *  INGLATERRA - 49 - Plancha 19 - 250 Euros.............................................................................................................................................................................................180
3.499  *  INGLATERRA - 59 - Plancha 15 - Resto de goma - 1.100 Euros............................................................................................................................................................360
3.500  ◉  INGLATERRA - 68 (1 Penny) RECONSTITUIÇÃO DA CHAPA pelas letras, de A-A à T-L. Completo ! com 240 letras diferentes ! Incluso muitos carimbos 
numerais. Todos já em sequencia. Último lote do mesmo seguimento e da mesma origem dos 3 lotes anteriores: 3.490 a 3.493 .............................................................600
3.501  (*)  INGLATERRA - 81 - 500 Euros................................................................................................................................................................................................................240
3.502  (*)  INGLATERRA - 83 - 550 Euros................................................................................................................................................................................................................225
3.503  (*)  INGLATERRA - 84 - 1 picote com claro e ponto de ferrugem na parte superior - 1.200 Euros.....................................................................................................290
3.504  ◉  INGLATERRA - 86 - Conjunto com 4 selos perfeitos, mas com carimbos conforme imagem - 500 Euros.....................................................................................225
3.505  ◉  INGLATERRA - 87 - Conjunto com 5 selos perfeitos, parte com pontos de ferrugem - 875 Euros..................................................................................................430
3.506  (*)  INGLATERRA - 87 - 900 Euros................................................................................................................................................................................................................450
3.507  **  INGLATERRA - 88 - Com goma original e basicamente **. Margem superior de folha. Vinco no canto inferior direito e imperceptível corte fechado na 
margem inferior. Visualmente quase que não se percebe os senões. Se o selo fosse perfeito, valeria no minimo uns R$ 4.000....................................................................630
3.508  ◉  INGLATERRA - 88 - Carimbo centrado. Picote superior semi irregular - 500 Euros.........................................................................................................................285
3.509  ◉  INGLATERRA - 88 - 500 Euros. ................................................................................................................................................................................................................325
3.510  ◉  INGLATERRA - 88 - Pontos de ferrugem  no lado esquerdo - 500 Euros. ..........................................................................................................................................240
3.511  ◉  INGLATERRA - 89 - Duplo carimbo - Foto certi� cado de expertização A. Brun - 2.000 Euros no Yvert e 2.400 Libras no Stanley Gibbons.......................1.620
3.512 ◉  INGLATERRA - 90 - Libra Roxa - Carimbo centrado: Belfast 21.JY.88 + tipo barra no lado direito e espécie de anulação à lápis azul no lado esquerdo 
e ao que tudo indica, foi tentado apagar - 3.500 Euros...................................................................................................................................................................2.000
3.513  *  INGLATERRA - 91/104 - Todos com goma original, com charneiras, mas sem ferrugem. Cores "vivas" - Origem européia - 675 Euros +...............................450
3.514  ◉  INGLATERRA - 105 - Libra verde - 1 meio picote na parte superior - 650 Euros..............................................................................................................................450
3.515  ◉  INGLATERRA - 120 - Cor um pouco esmaecida e escurecido (400 Euros).........................................................................................................................................180
3.516  ◉  INGLATERRA - 121 - Libra verde - Duplo carimbo - Vinco vertical central - 600 Euros.....................................................................................................................360
3.517  **  INGLATERRA - 171/174 - As 2 séries completas - Temática fauna (Leão) - Luxo - Pouco usual aparecer neste estado - 153 Euros +.........................................180
3.518  */(*)  INGLATERRA - 283/286 - Série completa * - Nº 285 (*) - 380 Euros............................................................................................................................................235
3.519  (*)  INGLATERRA - 283/286 - Série completa em quadras - 1.600 Euros................................................................................................................................................405
3.520  *  INGLATERRA - 283/286 - Série completa limpa - 380 Euros...................................................................................................................................................................270
3.521  **  INGLATERRA - Stanley Gibbons X955a (Machin) Par horizontal sem picote - 150 Libras.............................................................................................................350
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3525 - Coleção entre anos 1935 e 1997

3529 - 5 Envelopes 3530

35333531

3526 - Coleção com 235 Cadernetas diferentes ! da emissão Machin
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PAÍSES (Letra I) (Continuação)
3.522  **  INGLATERRA - Anos de 2004 e 2005 nos anuários o� ciais do correio - Facial de 91,84 Libras = R$ 460. Aqui pedimos apenas o facial...............................460 
3.523  **  INGLATERRA - Anos de 2006 e 2007 nos anuários o� ciais do correio - Facial de 129,48 Libras = R$ 650. Aqui pedimos apenas o facial...............................650
3.524  **  INGLATERRA - Anos de 2008 e 2009 nos anuários o� ciais do correio - Facial de 139,22 Libras = R$ 700. Aqui pedimos apenas o facial...............................700
3.525   */ **  INGLATERRA - Coleção acondicionada dentro de 2 Classi� cadores e entre anos 1935 e 1997, faltando alguns selos regionais e regulares para estar 
completa nos selos tipo. Todos em séries completas, em protetores e ordenados. Bom valor facial e alguns melhores valores, como Yvert: 224/226, 256/259, 
262/278, 283/286 (380 Euros) 351/354 (320 Euros) 822/824, 1340/1343, 1615/1618, 1664 e Taxa 98/106 - Salvo a 1ª série onde tem 2 selos sem goma, todos os 
demais gomados e no estado * - só nestes destaques, temos 1.460 Euros. Infelizmente vimos muito selos + atuais já com pontos de ferrugem, embora estejam 
dentro de protetores. No total temos cerca de 3.800 Euros pelo catalogo de 2012 (cotação de 7 anos atrás)..............................................................................2.000
3.526  */ **  INGLATERRA - CADERNETAS EMISSÃO MACHINS - Classi� cador contendo 235 Cadernetas, maioria da parte + moderna (anos 90) e alguns da parte 
+ antiga (� nal dos anos 70/80, com algumas incompletas) Acreditamos que a grande maioria sejam diferentes, pois embora a parte interna dos selos seja a mesma, te-
mos diferenças: nas inscrições laterais internas/externas, nas capas, nas cores, nos picotes, nas � rmas impressoras, adesivos, barras fosforescentes etc. Como boa parte 
delas não tem o facial impresso, calculamos o 1 St como o facial de 64p (que é o atual porte vigente, pois todas ainda podem ser usadas) e o 2nd, com o antigo facial 
de 24p (hoje já deve valer + que isto) Os demais, foram calculados pelo seu facial impresso. No total, acima de 780 Libras = cerca de R$ 4.000 sendo que 35 Libras são 
das + antigas e o restante das + modernas. Uma ou outra pode ter pontos de ferrugem, mas a grande maioria está ** (goma plena) Aqui pedimos cerca de 60% do val-
or facial........................................................................................................................................................................................................................................................................1.620
3.527  **  INGLATERRA - CADERNETAS - Coleção entre anos 1972 e 2005, dentro de album e só com cadernetas completas e na qualidade e origem européia. Incluso 
diversas com boa cotação. O facial é de 186,90 Libras = R$ 940. O valor pelo catalogo Michel é de 1.479 Euros = Acima de R$ 6.600. Aqui pedimos apenas 20% do valor 
do catalogo, que é bem vantajoso até em função da qualidade do material......................................................................................................................................................1.300
3.528  **  INGLATERRA - 6 Souvenirs impressos da "Royal Mail Stamps" contendo emissões entre anos 1970 e 1987. Todas absolutamente **. Parte separados pelos 
assuntos - 424 Euros. Alto valor facial........................................................................................................................................................................................................................235
3.529     INGLATERRA -  Anos 1845/1853 - 5 Envelopes (1 com o conteúdo dentro) + 1 Sobrecarta, todos irculados internamente, com chegada e porteado com selo 
Yv 3 - 180 Libras pelo catalogo Stanley Gibbons de 2008.......................................................................................................................................................................................200
3.530      INGLATERRA - Ano 1861 - Envelope circulado de Dublin para a Alemanha, com chegada. Selo Yv 19 (a� xado de ponta cabeça) com carmbo numeral 186 
- 190 Libras pelo catalogo Stanley Gibbons de 2008.................................................................................................................................................................................................235
3.531     INGLATERRA - Ano 1861 - Sobrecarta circulada para a França, com chegada. Selo Yv 18 com carimbo numeral 47 - 175 Libras peo catalogo Stanley Gib-
bons de 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................200
3.532     INGLATERRA - Ano 1862 - Sobrecarta circulada para Paris, com chegada. Carimbo PD fronta + Amb. Calais - Selo Yv 25 com carimbo numeral 12 - 200 
Libras pelo catalogo Stanley Gibbons de 2008..........................................................................................................................................................................................................240
3.533     INGLATERRA - Ano 1864 - Envelope circulado para a ustria, com  chegada. Par selo Yv 22 (Plancha 3) Peça com pequeno senão na parte superior - 170 Li-
bras como isolado pelo catalogo Stanley Gibbons de 2008......................................................................................................................................................................................285
3.534  INGLATERRA - Anos 1866/1879 - 8 peças entre envelopes e sobrecartas, todas circuladas internamente e porteadas com selo Yv 26 (1 Penny) sendo 5 com 
as planchas identi� cáveis: 103 x 2, 122 x 2 e 150. As outras não é possível identi� car pois justamente o carimbo está sobre o nº..................................................................200
3.535     INGLATERRA - Ano 1866 - Sobrecarta circulada para a Alemanha, com chegada. Selo Yv 29 (Plancha 5) com caribo numeral 498 - 110 Libras pelo catálogo 
Stanley Gibbons de 2008..............................................................................................................................................................................................................................................180
3.536   INGLATERRA - Ano 1866 - Envelope de luto circulado para a Alemanha, com chegada. Par selo Yv 29 (Plancha 5) com carimbo numeral 91 - 150 Libras 
para isolado pelo catalogo Stanley Gibbons de 2008................................................................................................................................................................................................240
3.537    INGLATERRA - Ano 1867 - Envelope circulado para a Italia, com chegada. Selo Yv 29 (Plancha 6) com carimbo numeral 466 - Selo com margem larga no 
lado esquerdo - 150 Libras pelo catalogo Stanley Gibbons de 2008.........................................................................................................................................................................180
3.538    INGLATERRA - Ano 1869 - Envelope circulado para a Alemanha, com chegada. Selo Yv 29 (Plancha 6) com carimbo numeral 498 - 150 Libras pelo catálogo 
Stanley Gibbons de 2008..............................................................................................................................................................................................................................................180
3.539     INGLATERRA - Ano 1873 - Sobrecarta circulada para Malta. Selo Yv 48 (Plancha 12) com carimbo numeral 545. Selo com discreto reparo no canto inferior 
direito. No minimo 250 libras pelo catalogo Stanley Gibbons de 2008...................................................................................................................................................................240
3.540     INGLATERRA - Ano 1876 - Envelope de luto circulado para a Alemanha. Selo Yv 55 (Plancha 2) -  140 Libras pelo catálogo Stanley Gibbons de 2008.........180
3.541    INGLATERRA - Ano 1877 - 3 Pequenos envelopes (2 com a correspondencia ainda dentro) todos saindo de diferentes agencias de Londres, mas indo para a 
mesma pessoa na Alemanha, com chegada. Todas com o selo Yv 56 (Plancha 8) 270 Libras pelo catálogo Stanley Gibbons de 2008........................................................315
3.542     INGLATERRA - Pequeno porta envelopes com 20 sobrecartas pré � latélicas, todas circuladas antes do surgimento do Penny Black, entre anos 1820 e 1840. 
Todas também indo para a cidade de Edinburgo. Para o estudo das marcas, carimbos, taxas etc. Origem européia e a grande maioria nesta qualidade. Aqui pedimos 
apenas R$ 15 por peça, que tem no minimo 175 anos !! - Lote 8653 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 360 e agora vendido com preço inferior..................300
3.543     INGLATERRA - Lote com 21 sobrecartas completas, todas circuladas internamente e pré filatélicas (antes do surgimento do selo postal) Anos 1812 a 1840. 
Grande maioria muito bem conservadas para peças entre 178 e 209 anos. Aqui pedimos a média de R$ 20 cada !.....................................................................................450
3.544     INGLATERRA - Lote com 8 sobrecartas completas, todas circuladas internamente. Todas sem selos, mas com carimbos de taxa diversas. Anos 1841 a 1900 
+ 4 peças circuladas internamente: Ano 1865 (selo 3 Pence, mas não conseguimos identificar a plancha em função do carimbo) Ano 1872 (Selo Yv 27 com plancha 
14) e 2 Inteiros Postais dos anos: 1885 (só frente) e 1887. Total 12 peças.............................................................................................................................................................270
3.545     INGLATERRA - Emissão Machin - 24 peças circuladas, todas para Minas Gerais e a grande maioria nos ultimos 10 anos....................................................100
3.546      INGLATERRA - Coleção de FDcs (Envelopes de 1º dia de circulação) dentro de 3  albuns o� ciais do correio Britânico. A coleção tem muitos anos completos, 
altos faciais dos selos regulares, com alto valor de custo se comprado no correio. Qualidade e origem européia. O valor exato pelo catalogo Michel é de 2.427,50 Euros 
(quase R$ 11.000) Aqui pedimos abaixo do facial e apenas 15% do valor do catalogo Michel.......................................................................................................................1.640

Atenção
- Não esqueça de ler atentamente as condições gerais.

- Para veri� cação dos lotes é preciso prévio agendamento de dia e hora.
- Para envio de remessa por SEDEX ou PAC, é preciso informar o número do CPF 

- Quase todos os lotes e� ão fotografados em nossa página: www.neumann� latelia.com.br
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3550

3552 - **
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3548

3547

3553 - **

3557

3561

3564 3563 - Série ** 3565

3560 →

3559

3562

3558 - Série completa **
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PAÍSES (Letra I) (Continuação)
3.547  *  IRÃ - 815/818 - Série completa, com a habitual goma escurecida - 370 Euros......................................................................................................................................215
3.548  ◉  IRLANDA - 67 - 550 Euros..........................................................................................................................................................................................................................290
3.549  **/* ISRAEL - 3D - Percê - Quadra, � cando os dois selos superiores ** e sem Tab e os dois inferiores com Tab e só com marca de charneira e sem ferrugem - 
1.000 Euros ++..............................................................................................................................................................................................................................................................540
3.550  */**  ISRAEL - 4E (tab invertido) - Par horizontal - 300 Euros +. Temática Vinho (Cacho de Uva).....................................................................................................180
3.551  (*)  ISRAEL - 5 - Bloco de 6 horizontal com tab completo na trinca inferior  - 240 Euros......................................................................................................................180
3.552  **  ISRAEL - 6 - Canto inferior direito de folha - Tab - Luxo - 350 Euros ++.............................................................................................................................................180
3.553  **  ISRAEL - 6d - Papel cinza - Tab - Luxo - 500 Euros +..............................................................................................................................................................................270
3.554  */**  ISRAEL - 10/14 - Série completa em pares vertical, com intervalo. Selo superior * e inferior ** - 1.100 Euros..........................................................................520
3.555  **  ISRAEL - 10/14 - Série completa e com tab. No valor de 20M, minima aderência na goma - 600 Euros........................................................................................290
3.556   */** ISRAEL - 10b/14b - Série cpta em pares vertical com intervalo. Maioria só com marca de charneira no selo superior, o restante ** – 1.100 Euros.............495
3.557  */**  ISRAEL - 10b/14 b - Série completa em pares com intervalo e com tab. No Facial de 3, o selo inferior está *, no facial de 5, o selo superior está * e no par 
de 65, o selo inferior tem pequeno aminci no Tab. Todos os outros estão perfeitos e ** - 9.000 Euros !! pelo catalogo Michel para **...................................................1.300
3.558  **  ISRAEL - 18/20 - Série completa com Tab completo - 1.400 Euros......................................................................................................................................................720
3.559  */**  ISRAEL - 29/30. Tab completo. Nº 29 **  e nº 30 com leve traço de charneira – 1.050 Euros........................................................................................................630
3.560  (*)  ISRAEL -  48 - Tab completo - 230 Euros.................................................................................................................................................................................................180
3.561  **  ISRAEL - 231c - Quadra formada por Tetê beche com intervalo - 600 Euros......................................................................................................................................225
3.562  **/*  ISRAEL - 231d - Folha completa, apenas leve ferrugem na margem direita - 1.250 Euros.............................................................................................................315
3.563  **  ISRAEL - Taxa 1/5 - Série completa com Tab completo. Pequena abertura no tab do último valor - 5.000 Euros......................................................2.250
3.564     ISRAEL - 1950 - 2 FDC´s não circulados com série completa Yvert 29/30 com Tab completo - 1.050 Euros * e 450 Euros ◉..................................................270
3.565     ISRAEL - 1950 - Envelope circulado para a Suécia. Selo Yvert 30 com Tab completo, canto inferior direito de folha. Carimbo mecânico. Mínimos pontos 
de ferrugem, 825 Euros para o selo  * e 270 Euros para ele ◉.................................................................................................................................................................................250
3.566  (*)  ITALIA - 14 - 350 Euros no Sassone.........................................................................................................................................................................................................180
3.567  (*)  ITALIA - Sassone 18c - Sem picote. Margem esquerda de folha. Mancha de ferrugem na superior. Usado, cota 10.000 !! Euros no Sassone.........................570
3.568  *  ITALIA - 19 - Regomado ? - 5.000 Euros !..............................................................................................................................................................................................1.620
3.569  (*)  ITALIA - 22 - 500 Euros.............................................................................................................................................................................................................................240
3.570   * ITALIA - 23a - Resto de goma - 1.000 Euros...............................................................................................................................................................................................360
3.571  *  ITALIA - 27, Sassone 31 - 600 Euros...........................................................................................................................................................................................................360
3.572  (*)  ITALIA - 28 - Normal picotagem- 400 Euros..........................................................................................................................................................................................235
3.573  *  ITALIA - 30, Sassone 34 - 475 Euros...........................................................................................................................................................................................................285
3.574  *  ITALIA - 35 - Pontos de ferrugem - 475 Euros...........................................................................................................................................................................................225
3.575  **  ITALIA - 37 - Margem esquerda de folha. Centragem e picotagem conforme imagem - 350 Euros no Sassone de 2014............................................................260
3.576  (*)  ITALIA - 53 - Normal picotagem - 400 Euros.........................................................................................................................................................................................235
3.577  (*)  ITALIA - 57 - Normal picotagem - 500 Euros.........................................................................................................................................................................................195
3.578  **  ITALIA - 63 - 175 Euros no Sassone..........................................................................................................................................................................................................180
3.579  ◉/*  ITALIA - 73 (Cor verde do fundo bem deslocada) e 81(Algarismo 200 no espaço superior antes da margem) Vide imagens na web.....................................100
3.580  (*)  ITALIA - 82 - 300 Euros.............................................................................................................................................................................................................................180
3.581  ◉  ITALIA - 83/86 - Série completa - 320 Euros Yvert, 525 Euros Sassone................................................................................................................................................235
3.582  **  ITALIA - 83/86 - Série completa - Muito rara neste estado - 2.400 Euros pelo Sassone..................................................................................................................1.485
3.583  (*)  ITALIA - Sassone P 107 (Prova de arquivo) Par horizontal, margem de folha - 700 Euros..............................................................................................................270

3580
3581

3573

3566 3567 3568 3569 3570
3571 3572

3579

3578- **
35773576

3582 - Série completa **

3583

3574 3575 - **
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3588

3587

3586

3591 3593

3585

3589

3584

3590

3596 →3594 - Série completa **

3595

3600 - **

3597 - Série completa **

3598 - 50 selos usados

3599 - 36 selos usados

3607 - 18 selos usados

3603 - 12 Série completas

3606

3604 - Série completa **

3602 - 36 selos usados
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PAÍSES (Letra I) (Continuação)
3.584  *  ITALIA - Sassone 108 l - Tira de 4 horizontal (aberta em 2 pares) com duplo picote horizontal superior - 480 Euros..................................................................200
3.585  *  ITALIA - Sassone 116Ag - Falta do picote horizontal – 500 Euros.........................................................................................................................................................180
3.586  **  ITALIA - Sassone 116Ah - Não emitido e com falta do picote inferior. Margem de folha - 700 Euros no Sassone.......................................................................415
3.587  *  ITALIA - Sassone 140 o (sobrecarga 0 cent 5) - 600 Euros.......................................................................................................................................................................240
3.588  (*)  ITALIA - 146/151 (Manzoni) - Série completa - 600 Euros....................................................................................................................................................................380
3.589  **  ITALIA -156/162 - Série completa - 250 Euros no Yvert e 350 Euros no Sassone...............................................................................................................................180
3.590  (*)  ITALIA - 186/191 com 190a - Parte com pontos de ferrugem - 362 Euros.........................................................................................................................................180
3.591  ◉  ITALIA - 271 - 900 Euros ! no Sassone.......................................................................................................................................................................................................180
3.592  **  ITALIA - 305/320 - Série completa. Nºs 305, 313 e 316 com ponto de ferrugem, demais ** - Cerca de 250 Euros + 364/367 (Leonardo da Vinci) Série completa 
* - 80 Euros. Total 330 Euros.......................................................................................................................................................................................................................................170
3.593  ◉  ITALIA - 339/343 + Aéreo 64/67 – Copa do mundo de Futebol. Série completa - 2.350 Euros !! pelo Sassone..............................................................................610
3.594   **  ITALIA - 386/395 + Aéreos 96/101 - Série completa - 512 Euros no Yvert e 800 Euros no Sassone.........................................................................................................405
3.595 ◉  ITALIA - 396/405 + Aéreos 102/106 (Augusto) - Série completa - 165 Euros Yvert, 1.350 Euros Sassone..........................................................................................180
3.596  **  ITALIA - 503 - 125 Euros + 300% = 500 Euros no Yvert e 575 Euros no Sassone................................................................................................................................290
3.597   **  ITALIA - 518/29 + Expresso 35 - Série completa - 720 Euros.....................................................................................................................................................................520
3.598  ◉  ITALIA - 529 (100 Liras Resurgimento) Cartela com 50 selos - 1.500 Euros........................................................................................................................................400
3.599  ◉  ITALIA - 537 (República Romana) Cartela com 36 selos - 4.500 Euros !............................................................................................................................................1.000
3.600  **  ITALIA - 537 (Republica Romana) - 375 Euros.......................................................................................................................................................................................270
3.601  **/*  ITALIA - 537 *, 615/617 **/* e 623 ** - 277 Euros...............................................................................................................................................................................150
3.602  ◉  ITALIA - 550 (Volta) - 36 selos - 1.332 Euros............................................................................................................................................................................................300
3.603  ◉  ITALIA - 561/562 (Radiocomunicação) 12 séries completas - 1.560 Euros..........................................................................................................................................450
3.604  **  ITALIA - 561/562 (Radiodifusão) - Série completa - 330 Euros...........................................................................................................................................................235
3.605  **/*  ITALIA - 593, 594, 597, 598, 604, 627/628 - todos em quadras, � cando 2 selos ** e 2 * - 327 Euros............................................................................................200
3.606  **/*  ITALIA - 595/596 - Série completa em quadras - 2 selos ** e 2 * - 390 Euros +..............................................................................................................................270
3.607  ◉ ITALIA - 596 (Feira de Milano) 18 selos - 1.035 Euros.............................................................................................................................................................................250
3.608  ◉  ITALIA - 602/603 (Monte Casino) 14 séries completas - 700 Euros.......................................................................................................................................................170
3.609  **/*  ITALIA - 602/3 (Monte Cassino) - Série completa em quadras. No nº 602, 2 selos ** e 2 *, mas só com marca de charneira e sem ferrugem. Na nº 603 - os 4 
selos estão *, mas só 2 com marca de charneira e sem ferrugem - 200 Euros +...................................................................................................................................................180
3.610  ◉  ITALIA - 606 (Trienale Milano) 19 selos - 665 Euros...............................................................................................................................................................................160
3.611  **  ITALIA - 847A - O mundialmente conhecido "Gronchi Rosa". Comprovadamente verdadeiro. Origem européia. 2 dentes baixos na parte superior - 1.600 
Euros no Yvert e 1.900 Euros no Sassone...................................................................................................................................................................................................................720
3.612  **/*  ITALIA - Aéreos  3/9 - Série completa - Último valor ** - 250 Euros +............................................................................................................................................180
3.613  */(*)  ITALIA - Aéreos 48/49 (Triptico - Piloto TEUC) - 250 Euros...........................................................................................................................................................200
3.614  *  ITALIA - Aéreo 84 (Serviço do Estado) - Pontos de ferrugem + acentuados - 700 Euros....................................................................................................................450
3.615  ◉  ITALIA - Aéreos 129/130 (Santa Catarina) - 40 séries completas - 3.200 Euros....................................................................................................................................700
3.616  *  ITALIA - Coli  1/6 - Série completa - 440 Euros........................................................................................................................................................................................250
3.617  *  ITALIA - Coli 52/67 - A melhor série do seguimento, gomada mas boa parte com pontos de ferrugem + acentuados, incluíndo o raro e escasso último val-
or - 3.575 Euros !...........................................................................................................................................................................................................................................................800
3.618  *  ITALIA - Coli 65 - 1.500 Euros no Sassone para **...................................................................................................................................................................................600
3.619  *  ITALIA - Coli 65 - 1.500 Euros ! no Sassone  para **................................................................................................................................................................................540

3609

3611
3612

3613

3615 - 40 séries completas usadas

3617

3616

3614

36193618
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3620 - - Série completa ** 3621 3622 - Série completa **

36253624

3628

3632
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3633 - Série completa **

3634 - Série completa **

3635

3631
3629

3644

3643 - # 136403639

3638 - 20 Cartões postais com a série Trabalhadores

3649

3650

3646
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36513648
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3630 - Invertido
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PAÍSES (Letra I) (Continuação)
3.620  **  ITALIA - Coli 68/71 - Série completa - 640 Euros...................................................................................................................................................................................450
3.621  *  ITALIA - Coli 68/71 - Série completa - Pontos de ferrugem + acentuados - 400 Euros......................................................................................................................280
3.622  **  ITALIA - Coli 91/103 - Série completa - 960 Euros................................................................................................................................................................................700
3.623  *  ITALIA - Coli 91/103 - Série completa - 4 selos com pontos de ferrugem + acentuados - 640 Euros...............................................................................................405
3.624  *  ITALIA - Coli 94 - 300 Euros.......................................................................................................................................................................................................................190
3.625  *  ITALIA - Coli 94 - Quase ** - 300 Euros....................................................................................................................................................................................................200
3.626  *  ITALIA - Coli 97 - 300 Euros.......................................................................................................................................................................................................................160

3.627  ◉  ITALIA - Publicitários - Sassone 1/19 - Série completa !! Pela 1ª vez temos ela completa para venda - 6.500 Euros.......5.600
3.628  ◉  ITALIA - Publicitários - Sassone 2, perfuração 4 sobre selo de 5c. Foto certi� cado de expertização Bola�  . 700 Euros...................................................................225
3.629  *  ITALIA - Publicitários Sassone 13 - (pequena falha na goma) e pontos de ferrugem  – 2.750 Euros pelo Sassone.........................................................................810
3.630  ◉  ITALIA - Taxa 4A - Algarismo 2 invertido. Sassone Segnatasse 4b - 3.000 Euros pelo Yvert e 4.350 Euros pelo Sassone. Pontos de ferrugem.........................1.600
3.631  *  ITALIA - Taxa 23 -  500 Euros......................................................................................................................................................................................................................290
3.632  (*)  ITALIA – Taxa 23 - 500 Euros...................................................................................................................................................................................................................245
3.633  **  ITALIA - Taxa 65/78 - Série completa - 400 Euros..................................................................................................................................................................................300
3.634  **  ITALIA - Taxa 79/87 - Série completa - 262 Euros..................................................................................................................................................................................180
3.635  *  ITALIA - República Social Aéreo 9  - 700 Euros.......................................................................................................................................................................................450
3.636  ◉  ITALIA - Caixa com cerca de 9.000 selos usados (um ou outro novo no meio) regulares e comemorativos e segundo o vendedor, com cerca de 2.000 tipos 
diferentes ? (não comprovado por nós) Diversidade de períodos..........................................................................................................................................................................150
3.637     ITALIA - 6 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO e todos eles são Jornais circulados: Ano 1831 - Jornal Il Precursore (Bolonha) com circulação para ? 
2 diferentes carimbos, ambos � gurando escudo e leão dentro dele. Pelo menos 1 seria da taxa de envio. Pequena mancha preta frontal + Ano 1839 - Jornal Gazzetta 
Privilegiata di Milano, com circulação para ?. Carimbo da taxa de envio no valor de 5 cent, � gurando Aguia Dupla. Temática Fauna + Ano 1841 - Jornal Gazzetta 
Privilegiata di Bologna, com circulação para ?. 2 diferentes carimbos, sendo pelo menos 1 da taxa de envio + Ano 1841 - Jornal Diario di Roma, com circulação para 
? 2 diferentes carimbos, sendo pelo menos 1 da taxa de envio. Ótima conservação para uma peça com + de 170 anos + Ano 1842 - Jornal Degli Avvisi ed Atti Giudi-
ciali (Firenze) com circulação para ?. 2 diferentes carimbos, sendo pelo menos 1 da taxa de envio (� gurando anjo voando) e Ano 1847 - Jornal Gazzeta Privilegiata 
Provinciale di Brescia, com circulação para ? Carimbo impresso no valor de 5 cent (taxa de envio) Bonita � gura mitológica na pagina principal - Lotes 8999 a 9004 
respectivamente e com preço original de R$ 450, agora oferecido com desconto, onde cada peça sai por apenas R$ 60 que é muito barato ...........................................360
3.638     ITALIA - 20 Cartões Postais circulados para o Brasil, todos com 1 ou + selos da série Trabalhadores (Yv entre 572 e 590) englobando entre faciais de 1 
Lira e 50 Liras. Incluso franquias isoladas, múltiplas e mistas. Década de 50......................................................................................................................................................100
3.639  ◉  IUGOSLAVIA - Aéreo 48 (Esperanto) Carimbo comemorativo. É o principal selo do tema e o mais caro selo Iugoslavo - 250 Euros.........................................200
3.640  ◉  IUGOSLAVIA - Bloco 3 (Ferrovia) com e sem picote. Ambos com carimbo de 1º Dia e também ambos com mancha de tinta (do próprio Bloco) no canto 
inferior direito (só visivel pelo verso) provavelmente quando da lavagem - 300 Euros......................................................................................................................................200
3.641  */◉  IUGOSLÁVIA - Coleção acondicionada pela sequência, em 3 classi� cadores nacionais de fundo preto englobando os anos de 1918 a 2002 e contendo 1.695 
selos, maioria diferentes e quando não são diferentes, estão nos 2 estados (novo e usado) Diversas séries completas, bem como períodos bem abastecidos. Valor pelo 
catálogo Scott do ano 2007: U$ 2.312 (cerca de R$ 6.800)......................................................................................................................................................................................720
3.642     IUGOSLÁVIA - 182 Fdcs (Envelopes de 1º dia de circulação) basicamente diferentes entre anos 1951 e 1987. Itens melhores, como Michel nº 583/6 (120 
Euros) 704/6 (55 Euros) 709/11 (27 Euros) 728 (35 Euros) 731/32 (25 Euros) Só estes 5 somam 260 Euros. Alguns com Blocos. Aqui pedimos menos de R$ 1,50 por 
envelope que em muitos casos sequer paga o selo....................................................................................................................................................................................................250

PAÍSES (Letra J) 

3.643  ◉ JAPÃO - 1 - Papel vergê. Pequenina “cunha” na margem direita e 2 minúsculos furos, estes podendo ser até da estrutura frágil do papel - 425 Euros...............270 
3.644  ◉  JAPÃO - 2 - Papel vergê - 4 margens intactas - 375 Euros........................................................................................................................................................................360
3.645  ◉  JAPÃO - 34 - Plancha 1 - 250 Euros............................................................................................................................................................................................................210
3.646  *  JAPÃO - 130a - Folha interna da caderneta. Pequeno senão na � xação externa superior. Pontos de ferrugem - 180 Euros para 6 selos isolados......................180
3.647  *  JAPÃO - 218/221 (Cruz Vermelha) - Série completa em folhas completas com 20 selos -  65 Euros x 20 = 1.300 Euros ++.........................................................540
3.648  (*) JAPÃO - 226 - Mini folha completa com 20 selos. O Yvert não considera como bloco. No catalogo Sakura de 2014 é cotado em 180.000 Yens para gomado. 
No Yvert, 20 selos isolados cotam 700 Euros.............................................................................................................................................................................................................450
3.649  ◉  JAPÃO - 233 - Fragmento de carimbo comemorativo – 325 Euros........................................................................................................................................................200
3.650  *  JAPÃO - 402a - Sem � ligrana. Um dos bons selos do período - 560 Euros.............................................................................................................................................360
3.651  (*)  JAPÃO - 437 (Patos) Mini folhas com 5 exemplares. Último (5º selo) com mancha de ferrugem e não contado. Peça lavada, mas mesmo assim com pontos 
de ferrugem - 700 Euros para 4 selos isolados...........................................................................................................................................................................................................290
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3652 3653

3656 - Bloco # 1
3659 - 20 Souvenirs
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3655
3668 3665 - Fecho
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3676
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3672 - Rara Quadra

3674
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PAÍSES (Letra J) (Continuação)
3.652  *  JAPÃO - 453/456 (Esportes)  - 275 Euros. Aberto em 2 pares..................................................................................................................................................................180
3.653  *  JAPÃO - 453/456 - Esportes - Série completa - 275 Euros.......................................................................................................................................................................160
3.654  **  JAPÃO  -  564  - Bonita quadra, canto de folha  -  560 Euros +....................................................................................................................................................................290
3.655  *  JAPÃO - Aéreo 1/2 - Série com a sobreestampa FALSA - Vendido como referência...........................................................................................................................100
3.656  *  JAPÃO - Bloco 1 - Pontos de ferrugem + acentuados. Um dos bons itens do seguimento e o + caro do Japão - 2.200 Euros....................................................1.215
3.657  ◉/*/(*)  JAPÃO - Antiga coleção em folhas quadriculadas, contendo 815 selos entre Yvert # 47 e 940 a� xados com charneiras e bem conservados de um modo 
geral - Quase 3.000 de catálogo. Inicial bem vantajoso...........................................................................................................................................................................................500
3.658  */** JAPÃO - 2 classi� cadores contendo 567 selos comemorativos + 58 regulares + 12 Blocos, todos diferentes e sempre 5x de cada. Ao todo, 157 series completas. 
Todos sem carimbo e a maioria **. Ideal para o revendedor, que pode vender 5 coleções. Engloba as décadas de 50 a 80. Itens medianos no meio, como Yv 822/29D (10 
Euros) 1191/94 (17 Euros) 623/26 (11 Euros) 689/91 (12 Euros) 694/7 (12 Euros) 665/75 (40 Euros – Flora) 901/3 (10 Euros) 634 (18 Euros) 686 (15 Euros) 656 (37.5 
Euros) e 722 (14 Euros) Ao todo, 890 Euros x 5 = 4.450 Euros = cerca de R$ 20.000. Aqui pedimos ìn� mos  4% !! deste valor, que dá enorme margem para revenda, até em 
função da quantidade de itens temáticos. Todos separados e etiquetados/cotados/numerados pelo Yvert.....................................................................................................765
3.659 - JAPÃO - Caixa contendo 20 Souvenirs completos e  o� ciais do correio (do tipo levado pelos comissários em Exposições Internacionais) contendo centenas 
de selos sem carimbo, parte em protetores (**) e parte a� xados com charneiras *  e entre as décadas de 60 e começo de 90. Boa parte dos selos separados pelos assun-
tos: Arte, Parques Nacionais, Regulares, Esportes, Flora, Fauna etc. É possível que acha repetições nos selos entre os Souvenirs, mas dentro de cada um deles não há 
repetição. Acima de 50.000 Yens de facial = cerca de R$ 1.800. Aqui pedimos 55% !! abaixo do facial !! quando existem muitos selos que marcam acima de 5 Euros de 
catalogo. Incluso 2 faciais de 500 Yens (regulares) e série completa Yv 664/675 (40 Euros)...............................................................................................................................810
3.660 - JAPÃO - Caixa com lote extremamente similar ao anterior, agora com com 42 Souvenirs completos e o� ciais do correio e acima de 121.000 Yens de facial 
= cerca de R$ 4.400 !!. A proporção pedida agora é também de 55% abaixo do facial. Incluso faciais de 500 e 1.000 Yens (15 Euros no catálogo Yvert) + série com-
pleta Yv 1796/1842 (70 Euros !) A qualidade também é a mesma do lote anterior.  ......................................................................................................................2.000
3.661  **  JERSEY - Coleção montada com protetores sobre folhas tiradas do computador e baseadas no catálogo Scott, entre anos 1969 e 1994, com 84 séries completas, 
maioria gomadas e ** + alguns selos avulsos - 537 Euros de catálogo.....................................................................................................................................................................260
3.662  */**  JERSEI - Coleção dentro de pasta, contendo folhas tiradas do computador e baseado no catalogo Scott. A coleção vai até o ano 1997, com centenas de  
selos (somente 3 séries não estão completas) + diversos Blocos + 6 mini folhas + 2 Cadernetas e 4 folhas internas de caderneta. Todos sem carimbo e a grande maioria 
está ** (goma plena) Todos também em protetores e com poucas falhas de um modo geral - 1.060 Euros pelo catálogo Yvert...................................................................610
3.663  **  JERSEY - Coleção dentro de classi� cador importado de fundo preto, contendo 614 selos + 48 ! Blocos + 1 carnê, representando a grande maioria das emissões 
no período de 1991 a 2011. Todos em protetores e encaixados sequencialmente. Eventualmente um ou outro selo pode ter ponto de ferrugem. Alto valor facial - 1.942 
Euros de catalogo.......................................................................................................................................................................................................................................................1.300
3.664  **  JERSEY - Coleção entre anos 1985 e 2012, com alguns selos antes de 1985. Todos **(goma plena) e dentro de 2 grossos 
classi� cadores de 64 páginas. Incluso quase todos os mini blocos e folhinhas. Faltando rarissimos itens para estar completa 
neste período. Incluíndo os altos faciais. Valor facial de cerca de 1.000 Libras = R$ 5.020. Acima de 2.850 Euros pelo catálogo 
Michel. Aqui pedimos 35% abaixo do facial. Origem e qualidade européia.............................................................................3.260
3.665  ◉ JOHORE (Estado Malaio) 59 - Fecho da série. Bem escasso de aparecer por aqui - 750 Euros..........................................................................................................400
3.666  *  JORDANIA - 252/261 - Série completa, parte com aderência traseira - 325 Euros..............................................................................................................................180

PAÍSES (Letra K)

3.667  *  KOLO (Polonia Local) - 8 diferentes valores da emissão Germania (Alemanha Reic) com sobreestampa do tipo II. Faciais de 2,5 à 60 Pfg. Constam do cata-
logo Michel da Europa do Leste e do catalogo Polonês (Fischer) - Limpos..........................................................................................................................................................245

PAÍSES (Letra L)

3.668  *  LEEWARD - 10 - Variedade : Dupla impressão da sobreestampa, bem visível na palavra “Sexagenary” - 1.200 Euros pelo Yvert.................................................500
3.669  *  LEGIÃO TCHECA NA SIBÉRIA - 6/14 - Série completa - 540 Euros...................................................................................................................................................360
3.670  * LEVANTE ITALIANO (Jerusalem) Sassone 7, Yvert 73 - Bem limpo - Foto certi� cado de expertização Raybaudi - 1.600 Euros...............................................900
3.671  *  LEVANTE ITALIANO - Expresso 4, Sassone Expressi 2 - Resto de goma - 275 Euros pelo Yvert e 600 Euros pelo Sassone........................................................180
3.672  (*) LEVANTE RUSSO - 1b (Papel couchê) Rara quadra, expertizada várias vezes - 900 Euros para 4 selos isolados. Seguramente uma quadra desta tem um 
belo acréscimo. Nunca antes tivemos este tipo de material para venda..............................................................................................................................................................1.260
3.673  ◉ LEVANTE RUSSO - 3 - Imperceptível claro - Expertizado - 800 Euros....................................................................................................................................................360
3.674  *  LIBANO - Aéreos 35/39 (Cruz Vermelha) - Série completa picotada (nova sem goma) e sem picote (muito limpa e todos margem de folha) A série picotada 
é cotada em 120 Euros e a sem picote é cotada em dobro no catálogo Sanabria - 240 Euros +..........................................................................................................................180
3.675  **/*  LIBIA - 1/13, Sassone 1/12 + 18 - ** - N° 12 * - 1.080 Euros pelo Yvert e 1.255 Euros pelo Sassone para * !!.............................................................................610
3.676  * LIBIA - Sassone 21/32, Yvert 22/33 - 2 valores com pontos de ferrugem, outros ** e o fecho em estado de quase ** - 750 Euros.................................................395
3.677  * LIBIA - Sassone 81/86, Yvert Tripolitana 64/69 - No nº 85 - 1 dente tem ponto de ferrugem, demais limpos - 3 selos entram na temática Fauna - 280 Euros.....160
3.678  */** LIBIA - Sassone 108/117 + Aéreos 4/7, Yvert Tripolitana 125/134 + Aéreos 21/24. Na série aérea, o nº 5 tem pontos de ferrugem. Os demais aéreos estão 
**. Temática Fauna, Frutas e outros - Cerca de 650 Euros.......................................................................................................................................................................................340
3.679  * LIBIA - Sassone 118/124 + Aéreos 8/13. Yvert Tripolitana 135/141 + A 25/30. Nº A 12 apenas com 1 ponto de ferrugem, demais limpos - Temática Fauna e out-
ros - 660 Euros...............................................................................................................................................................................................................................................................340
3.680  * LIBIA - Sassone 125/131 + Aéreos 14/18, Yvert Tripolitana 142/148 + Aéreos 43/49 - nº 131 com ferrugem na parte superior, demais limpos - Temática Fauna - 
850 Euros........................................................................................................................................................................................................................................................................450
3.681  * LIBIA - Sassone Coli 1/13, Yvert idem - Série completa limpa - 900 Euros............................................................................................................................................505

Nossa 69ª VSO será realizada em Março de 2020
 e será exclusiva de um único e� ólio
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PAÍSES (Letra L) (Continuação)

3.682  * LIBIA - Sassone Expresso 13, Yvert 11a - Quase ** - 340 Euros...............................................................................................................................................................180
3.683  (*)/*  LIECHTENSTEIN - 82/89 - Série completa. Os 4 últimos valores sem goma - 450 Euros...........................................................................................................325
3.684  (*)  LIECHTENSTEIN - 82/89 - Série completa - 450 Euros......................................................................................................................................................................320
3.685  *  LIECHTENSTEIN - 94/107 - Um ou outro com ferrugem acentuada - 620 Euros..............................................................................................................................315
3.686  ◉  LIECHTENSTEIN - 111/113 - No nº 112 falta 1 picote e o nº 113 é margem de folha - 425 Euros..................................................................................................250
3.687  ◉  LIECHTENSTEIN - 117 - 220 Euros..........................................................................................................................................................................................................180
3.688  **  LIECHTENSTEIN - 117 - 260 Euros.........................................................................................................................................................................................................225
3.689  ◉  LIECHTENSTEIN - 263/265 - Série completa em mini folhas gomadas e com carimbo comum. Dobra nos 2 sentidos das folhas, mas aqui só estamos com-
putando as 12 séries que integram o conjuto - 420 Euros........................................................................................................................................................................................180
3.690  **  LIECHTENSTEIN - 272 - 240 Euros.........................................................................................................................................................................................................180
3.691  ◉  LIECHTENSTEIN - Aéreos 1/6 - 1ª série aérea completa - nº 1 novo sem goma - 260 Euros............................................................................................................180
3.692  */**  LIECHTENSTEIN - Aéreos 1/6 - 1ª Série completa * (bem limpa) e  ** - 340 Euros.....................................................................................................................245
3.693  *  LIECHTENSTEIN - Aéreos 7/8 (Zeppelin) Série completa - 220 Euros................................................................................................................................................180
3.694  ◉  LIECHTENSTEIN - Aéreos 9/13 - Série completa - 230 Euros..............................................................................................................................................................180
3.695  ◉  LIECHTENSTEIN - Bloco 6 - Carimbo comum. Pontos de ferrugem - 275 Euros.............................................................................................................................200
3.696  ◉  LIECHTENSTEIN - Bloco 6 - Carimbo comum - 275 Euros.................................................................................................................................................................180
3.697  *  LIECHTENSTEIN - Serviço 1/8 - Série completa - 425 Euros................................................................................................................................................................270
3.698  **  LIECHTENSTEIN - Serviço 9/10 - Série completa  - 350 Euros.............................................................................................................................................................270
3.699  */ **/(*)  LIECHTENSTEIN - Coleção em 2 albuns DAVO com folhas até o ano 1998 e selos até o ano 1997. Ao todo, 946 selos diferentes, todos sem carimbo e 
nos 3 estados: sem goma, goma alterada e goma plena **. Pelo menos 180 séries estão completas !!. Incluso Aéreos, Serviço, Taxa, Mini Folhas, Blocos. O album já tem 
protetor transparente embutido, mas parte das paginas tem ferrugem e uma das capas também tem bolor. Bem completo entre as décadas de 60 a 80. Diversos itens 
medianos e séries/selo isolado marcando até 120 Euros pelo catalogo Yvert de 2013. No total, 3.300 Euros = cerca de  R$ 14.000. Aqui pedimos apenas 10% deste valor, 
que é muito barato.....................................................................................................................................................................................................................................................1.440
3.700  ** LIECHTENSTEIN - Anos de 1991 a 2000 completos e encaixados em folhas de album Lindner, com protetor transparente embutido. A maioria das folhas 
tem pontos de ferrugem e talvez uma 1/2 de selos também, mas todo o resto está ** (goma plena) - 615 Euros............................................................................................350
3.701  ◉  LOMBARDIA (Estado Italiano) 9 selos, de 6 tipos diferentes, todos bem clássicos e classificados pelo tipo de papel: Manual e de Máquina - 184 Euros...........130
3.702  **  LUXEMBURGO - 514/516 (Europa Cept) Série completa - É a principal série do tema - 550 Euros !.............................................................................................405

PAÍSES (Letra M)

3.703  **  MACAU - 438/440 - Série completa. É a + cara série do período - 200 Euros....................................................................................................................................180
3.704  **  MACAU - 446/485 (sem 456/58) Anos de 1981 a 1983 completos. Pelo catálogo Michel, está completo - Sem o Bloco - 200 Euros pelo Yvert e 237 Euros pelo 
Michel............................................................................................................................................................................................................................................................................225
3.705  **  MACAU - 505/522 - Ano de 1985 completo com o procurado bloco das Borboletas - 268 Euros pelo Yvert e 343 Euros pelo Michel.......................................290
3.706  **  MACAU - 523/539 - Ano de 1986 completo sem os Blocos - 195 Euros pelo Yvert e 181 Euros pelo Michel.................................................................................180
3.707  **  MACAU - 559/579(Ano de 1988) e  654/675(Ano de 1992) Ambos completos sem os Blocos  - 206 Euros pelo Yvert e 226 Euros pelo Michel......................200
3.708  *  MACAU - Não emitido - A� nsa 17, Michel I - Imperceptível ponto de ferrugem - 350 Euros no catalogo Michel.......................................................................240
3.709  ** MACAU - Folder especial, de luxo, o� cial dos Correios e intitulado: Selos, forma de expressão, contendo selos/séries , todos ** e entre anos de 1982 e 1988 - 
Total 383 Euros pelo Yvert...........................................................................................................................................................................................................................................290
3.710  *  MALAISIA - 15/22 (série curta) - Tigre - 360 Euros................................................................................................................................................................................245
3.711  (*) MALTA - 3 e 4 - Novo sem goma - 115 Euros.........................................................................................................................................................................................100
3.712  **  MAN - Coleção dentro de pasta, contendo folhas tiradas do computador e baseado no catalogo Scott. As folhas vão até o ano 1994, mas temos selos até o ano 
2006 na coleção que está toda sem carimbo e a grande maioria ** (goma plena) Incluso 1 caderneta, algumas mini folhas e diverdos blocos. Todos também em prote-
tores e com poucas falhas até o ano 1992 - 975 Euros pelo catálogo Yvert............................................................................................................................................................565
3.713  **  MAN - Coleção dentro de album modelo Euroalbo, contendo 608 selos + 24 Blocos + 1 Folha entre anos 1973 e 1995, faltando poucas séries para estar com-
pleto no período. Todos em protetores. Eventualmente um ou outro selo pode ter ponto de ferrugem - 942 Euros pelo catálogo.............................................................600
3.714  **  MAN - Continuação da coleção do lote acima, agora dentro de album com folhas quadriculadas e entre anos 1996 e 2011, com 542 selos + 43 Blocos + 1 folha 
e 1 carnê. Todos em protetores e com poucas lacunas no período. Alto valor facial - 1.628 Euros................................................................................................................1.100
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PAÍSES (Letra M) (Continuação)

3.715  ◉/(*)/*  MANDCHUCO - Coleção completa nos selos tipo e no � nal algumas quadras e 2 folhas internas das cadernetas, bem como algumas sobreestampas. 
A� xados em antigas folhas de album, com charneiras e em alguns casos, a ferrugem está bem acentuada. Pede-se veri� car...........................................................................350
3.716  (*)  MAURICIO - 26 - 900 Euros.....................................................................................................................................................................................................................360
3.717  ◉  MÉXICO - 5 - ¼ do selo sobre fragmeto com carimbo Zacavedo ? Carimbo atrás “Ressel” – Expertizador ?................................................................................180
3.718  ◉  MÉXICO - 19/23 - 269 Euros. Margens vide imagem..............................................................................................................................................................................180
3.719     MÉXICO - Inteiros Postais - Lote com 37, montados em folhas quadriculadas. Grande maioria diferentes e circulados, desde antes do ano 1900 ao ano 1977. 
A maioria concentrado até os anos 20.......................................................................................................................................................................................................................250
3.720    MÉXICO - INTEIROS POSTAIS - Bela coleção montada em folhas quadriculadas e dentro de album. Basicamente separada pela � gura/série do selo � xo. Ao 
todo, 112 peças. Pode eventualmente haver alguma repetição, mas em função dos diferentes tipos existentes, cores, formatos, inscrições etc - é possível que todas sejam 
diferentes. A grande maioria do material é do século 19, começo do 20. Muitas em qualidade européia. Incluso algumas com o nome do Distrito e sobreestampa do 
Gobierno  Constitucionalista. No meio, cinta com DUPLA IMPRESSÃO DO SELOS FIXO, SENDO UMA ALBINA................................................................................585
3.721  *  MONACO - 34/42 - 490 Euros.....................................................................................................................................................................................................................260
3.722  *  MONACO - 115/18 + 119/134 - As 2 séries em qualidade européia – 703 Euros..................................................................................................................................290
3.723  *  MONACO - Blocos Especiais 1a, 2, 4 e 4a (UPU) - Parte com pontos de ferrugem - 920 Euros.......................................................................................................270
3.724  **  MONACO - Bloco 37a (Europa Cept) sem picote - 390 Euros.............................................................................................................................................................390
3.725  **  MONACO - Bloco 49a (Europa Cept) sem picote - 270 Euros.............................................................................................................................................................270
3.726  **  MONACO - Cadernetas 3 e 4 - Ambas sem picote - 120 Euros............................................................................................................................................................120
3.727  **  MONACO - Cadernetas 5 e 6 - Ambas sem picote - 120 Euros............................................................................................................................................................120
3.728  **/*/(*)  MONACO - Expressiva Coleção dentro de pasta montada em folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do 
computador, contendo pouco + de 1.000 selos diferentes, entre anos 1885 e 1990. Incluso 32 Blocos. Dezenas e dezenas de séries 
completas. Todos em protetores. Diversos itens medianos e melhores, como: Yvert 5 (510 Euros) 7 (125 Euros) 14 (105 Euros) 
15 (250 Euros) 16 (350 Euros) 140/153 (103 Euros) 184 (135 Euros) Aéreos 42/44 (135 Euros) e Aéreos 73/78 (130 Euros) Acima 
de 5.400 Euros de catalogo..........................................................................................................................................................3.000

PAÍSES (Letra N)
3.729  **  NAÇÕES UNIDAS - Bloco 1 - 275 Euros..................................................................................................................................................................................................180
3.730  **/*  NAÇÕES UNIDAS - Coleção em 3 Albuns White Ace, entre anos 1951 e 1984, faltando rarissimos selos para estar completa. O bom bloco nº 1 está com 
carimbo comemorativo. Basicamente temos 2 coleções, pois a maioria das emissões temos duplicado, mas na maioria dos casos, com alguma variação com relação 
à série normal, ora margem de folha, canto de folha, inscrições marginais etc. Todos em protetores e engloba também os escritórios em Genebra e Viena. Algumas 
folhas especiais no meio, que não foram computadas pois não constam do catalogo Yvert - Quase 2.000 Euros de catalogo. Aqui pedimos apenas 0,50 centavos o Euro 
!! que é pouco + que 12% do seu valor....................................................................................................................................................................................................................1.000
3.731  **/*  NAÇÕES UNIDAS - Coleção em QUADRAS, dentro de 4 Albuns White Ace, entre anos 1951 e 1983, faltando rarissimos selos para estar completa. O bom 
bloco nº 1 está **. Todos em protetores e englobando também os escritórios em Viena e Genebra. Algumas folhas especiais no meio, que não foram computadas pois 
não constam do catalogo Yvert - Quase 5.000 Euros de catalogo. Aqui pedimos apenas 0,40 centavos o Euro !! que corresponde a menos de 10% do seu valor. Inicial 
vantajoso até para uma possível revenda................................................................................................................................................................................................................2.000
3.732  **  NAÇÕES UNIDAS - Coleção entre anos 1951 (1ª série completa) e 1968. Incluso o bom bloco nº 1. Ao todo, 156 selos diferentes + 3 blocos, Encaixados em 
folhas de classi� cador. Cerca de 450 Euros...............................................................................................................................................................................................................200
3.733      NAÇÕES UNIDAS - Envelope timbrado o� cial com endereçamento retirado, contendo o 1º e único selo pré cancelado das Nações Unidas (Yvert 2a) e cota-
do em 500 Euros. Segue ainda o suporte de onde o lote foi adquirido no ano de 2.000. Pouco comum aparecer este tipo de material...........................................................215
3.734    NAÇÕES UNIDAS - Envelope timbrado o� cial, agora do setor "3547" (diferente do lote anterior, mas com o mesmo único pré cancelado) com circular 
interna e enviado para Maryland. O item ainda está com o suporte da � rma leiloeira quando foi adquirido no ano de 2000.....................................................................215
3.735    NAPOLES (Estado Italiano) - Ano 1862 - Sobrecarta circulada para Messina, com chegada. Selos Yv 13 e 14 onde usados cotam 250 Euros pelo catalogo 
Sassone. Marca de � xação traseira. ............................................................................................................................................................................................................................200
3.736  ◉  NATAL - 2 e 3  - FALSOS ? - Ambos vendidos sem garantias (2.900 Euros)........................................................................................................................................180
3.737  ◉/*/**/(*)  NICARAGUA - Coleção montada em 2 Pastas e com 400 folhas !! baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 2.150 selos diferentes !!, 
sendo 430 usados. Desde o ano 1865 a 1995, sendo que no album as folhas vão até o ano 1989 e depois alguns itens esparços + atuais e também algo de Cabo, Zelaya, 
Blue� eld e selos de Telegráfos, que por falta de folhas próprias, sequer foram computados. Incluso também 106 Blocos diferentes novos, sendo 2 com carimbo. Os selos 
sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert 
: Aéreos 254/266 * 37 Euros, Aéreos 267/291 * 77 Euros, Blocos 64/81 (ferrugem - calculados com metade do valor - 80 Euros) e Blocos Michel 119 e 136 * 130 Euros. 
Mais de uma centena de séries completas. Cerca de 2.000 Euros pelo catalogo do ano 2008 (cotação de 11 anos atrás) Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para 
venda deste país da América Central......................................................................................................................................................................................................................1.400
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PAÍSES (Letra N) (Continuação)
3.738     NICARAGUA - 21 diferentes Inteiros Postais, todos sem uso e do século 19..................................................................................................................................150
3.739  */**  NORFOLK - Coleção somente até o ano 1985, dentro de album Lindner (sistema novo) Apenas 3 série carimbadas: 109/112, 116/122 e 150/153 - Todos os 
demais, gomados e sem carimbo. No total temos 520 Euros...................................................................................................................................................................................285
3.740  ◉  NORUEGA - 2/5 - Nº 5 com pequeno aminci e não cotado – 365 Euros.............................................................................................................................................200
3.741  **  NORUEGA - 7 - Aparentemente ** ! - 700 Euros para *. Neste estado, no mínimo 100% de aumento em função desta qualidade...........................................450
3.742  **  NORUEGA - 874/993 + Blocos 5/12 - Anos 1985 a 1989 completos - 299,25 Euros..........................................................................................................................225
3.743  ** NORUEGA - Anos de 1970 a 1979, faltando apenas 1 série regular (Yv 652A/653) para estarem todos os anos completos, juntamente com os Blocos. Yvert 
558/760 + Blocos 2 e 3. 29 selos no total com goma, mas com pontos de ferrugem, todo o resto **. Dentro de classi� cador e em sequencia - 279,25 Euros................200
3.744  */**  NORUEGA  - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 9856 - Anos de 1984 e 1985 no estojo o� cial dos correios. Yvert 852/895 + bloco 5 - 97,25 
Euros + Lote 9857 - Anos de : 1991 (falta nº 1016/17 e 1 selo está *) completo nos selos tipo e 1992 completo nos selos tipo **. Incluso os blocos do período - 137 Euros 
+ Lote 9869 - TEMA EUROPA CEPT - Conjunto com 30 quadras diferentes, todas gomadas e apenas uma ou outra com mancha da tira do classi� cador. Engloba os 
anos 1960 a 1984. Yvert nº 407, 433/4, 460/1, 477, 486/7, 501/2, 509/10, 538/9, 616/7, 680/1, 698/9, 725/6, 792/3, 821/2, 841/2 e 860/1 - Todos em séries completas e 
com 215 Euros de catalogo - Valor original dos 3 lotes: R$ 330. Agora agrupados em 1 lote só com preço bem reduzido se comparado ao original.............................240
3.745  ** NORUEGA - Coleção entre anos de 1984 e 2005 completo nos selos tipo e entre os anos 1995 e 2001 temos também todas as cadernetas. Tudo dentro de 
anuários  5.000 NOK de facial = R$2.320. Aqui pedimos 30% abaixo do facial...............................................................................................................................................1.620
3.746  **  NORUEGA - Interessante coleção dentro de 2 classi� cadores importados e à principio completa nos selos tipo, entre anos 1960 e 2005, tudo absolutamente 
** (goma plena) Incluso blocos (alguns com repetição) mini folhas e cadernetas. Acima de 3.000 ! Euros de catalogo = Acima de R$ 13.000. Aqui pedimos apenas 
13% deste valor, que é muito barato, até em função de muitos já estarem em Euros (facial)..........................................................................................................................1.620
3.747  *  NOVA CALEDONIA - 41/53 - 290 Euros..................................................................................................................................................................................................180
3.748  ◉  NOVA GALES DO SUL - Cartas registradas 1 - 250 Euros....................................................................................................................................................................180
3.749  *  NOVAS HÉBRIDAS - 49/57 - Série completa e limpos - 180 Euros.......................................................................................................................................................180
3.750  **  NOVA ZELANDIA - Anos de 1985 a 1988 dentro dos Souvenirs o� cial do Correio. Incluso os Blocos. 108 Dólares Neozelandeses de facial = cerca de R$ 290. 
Aqui pedimos 30% abaixo do facial...........................................................................................................................................................................................................................180
3.751  **  NOVA ZELANDIA - Anos de 1990, 1991 e 1993 dentro dos Souvenir o� cial do Correio. Incluso os Blocos. 137,70 Dólares Neozelandeses de facial = cerca 
de R$ 370. Aqui pedimos 30% abaixo do facial.........................................................................................................................................................................................................245
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3.752  **/ *  NOVA ZELANDIA - Representativa coleção dentro de folhas avulsas de fundo preto e dentro de 2 albuns. Engloba 
os anos 1864 e 2010. Entre os anos 1877 e 1915 com muitas lacunas (selos usados) mas mesmo assim com o bom selo (ano 1898) 
de 5 Libras do Monte Cook e que marca 450 Libras pelo catalogo Stanley Gibbons. A partir do ano 1915 e até 2010, maioria ** 
(goma plena) mas alguns * no meio. A partir dos anos 60 ela está cerca de  99% completa nos selos tipo, além de muitas cader-
netas e das mini folhas dos anos 50/60. Também os selos de serviço estão representados. O valor nominal entre os anos 1977 e 
2010 é de 3.193 Dólares Neo Zelandeses = R$ 8.400. O valor dos selos anteriores ao ano 1976 é de 1.000 Libras, sendo 600 Euros 
de selos usados e 400 Euros de selos sem carimbo. Qualidade e origem européia e  com cerca de 7.000 Euros ! pelo catálogo 
Michel. Oportunidade ímpar para quem quer começar um novo país......................................................................................9.500

PAÍSES (Letra O)

3.753  *  OCUPAÇÃO JAPONESA - Kelantan - Sobreestampa do Governador de Sunagawa - Stanley Gibbons 22a (Variedade  
Censt em vez de Cents) - Cotava 7.500 !! Libras no catalogo de 2008 (cotação de 11 anos atrás) Não consta do Yvert. Limpo, só 
com marca de charneira e sem ferrugem. Um dos + caros e raros selos do Seguimento...........................................................9.000
3.754  *  OCUPAÇÃO JAPONESA - Kelantan - Sobreestampa do Governador de Sunagawa - Stanley Gibbons J25 - Cotava 2.000 
! Libras no catalogo de 2008 (cotação de 11 anos atrás) Não consta do Yvert. Limpo, só com marca de charneira e sem ferrugem. 
Mesma origem de todos os lotes de Kelantan e Trengganu........................................................................................................3.000
3.755  *  OCUPAÇÃO JAPONESA - Kelantan - Sobreestampa do Governador de Sunagawa - Stanley Gibbons J27 - Cotava 1.600 ! Libras no catalogo de 2008 
(cotação de 11 anos atrás) Não consta do Yvert. Limpo, só com marca de charneira e sem ferrugem........................................................................................2.400
3.756  **  OCUPAÇÃO JAPONESA - Trengganu - Stanley Gibbons TT19 - 425 Libras em 2008...................................................................................................................600
3.757  *  OCUPAÇÃO JAPONESA - Trengganu - Stanley Gibbons TT20 - 425 Libras em 2008.....................................................................................................................600
3.758  **  OCUPAÇÃO JAPONESA - Trengganu - Stanley Gibbons (TT20) em impressão tipográ� ca e em percê. Vide menção no catalogo Stanley Gibbons. Sem 
cotação. O selo "tipo" (lote acima) cotava 425 Libras..............................................................................................................................................................................................900
3.759  **  OCUPAÇÃO JAPONESA - Trengganu - Stanley Gibbons TT22 - Margem direita de folha - 375 Libras em 2008......................................................................600
3.760  *  OCUPAÇÃO JAPONESA - Trengganu - Stanley Gibbons TT23 - 600 Libras em 2008.....................................................................................................................900
3.761  **  OCUPAÇÃO JAPONESA - Trengganu - Stanley Gibbons TT24 - 1.300 Libras em 2008.............................................................................................................1.800
3.762  **  OCUPAÇÃO JAPONESA - Trengganu - Stanley Gibbons TT27 - 550 Libras em 2008...................................................................................................................850
3.763  **  OCUPAÇÃO JAPONESA - Trengganu - Stanley Gibbons TT30 - Margem superior de folha - 425 Libras em 2008...................................................................610
3.764  ◉/(*)/*  OCUPAÇÃO JAPONESA NAS INDIAS HOLANDESAS - Conjunto muintíssimo limpo, em função de ter vindo do exterior, com cerca de 500 itens, 
grande maioria sem carimbo e vários **. A maioria do lote compreende as emissões antes da criação da Indonésia, ou seja, entre o � nal da ocupação e o surgimento 
do país. No meio, algumas provas, duplas impressões !! etc. Diversos múltiplos no lote, margens, cantos de folhas, 1 folha completa. Pela pequena parte fotografada, 
tem-se uma noção da qualidade e variedade do material e conforme mencionamos, o lote não tem 1 ponto de ferrugem.A origem é a mesma do lote 2.879 da nos-
sa 66ª VSO de 13/10/2018, mas sem as peças e sem os selos do Governo Indonésio no Exilio........................................................................................................2.500
3.765  (*)  OCEANIA FRANCESA - 140/149 - Série completa  - 417 Euros.........................................................................................................................................................260
3.766  **  OMÃ - 122/133 - Série completa - 180 Euros...........................................................................................................................................................................................180
3.767  **/ ◉  ONU (NAÇÕES UNIDAS) - Coleção com e sem carimbo, um pouco além do ano 2000, com diversos mini folhas e anos completos. Pelo catálogo Michel 
perto dos 1.000 Euros. Vantajoso começo de coleção..............................................................................................................................................................................................500
3.768  ( )  OSTROLEKA  - (Polônia local ano 1918) - Frente de envelope com 8 diferentes faciais, tipo II (P de Poczta pequeno) com carimbo Z OSTROLEKI - 
Catálogo Fischer 2010 pg. 79 - Cerca de 2.500 Euros!..............................................................................................................................................................................................245
3.769  **  OUTRE GIUBA - Sassone 42/44 - Série completa! Origem Européia. Pelo Yvert eles fazem parte da 1ª série, como nºs 18 a 20  - 750 Euros..........................325
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3771 - Panama - Coleção com 1.140 selos diferentes
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PAÍSES (Letra P)

3.770  **  PANAMA - 626/805 (Olimpíadas de Moscou) 6 diferentes folhas completas com 30 selos em cada = 180 selos - 375 Euros........................................................350
3.771  ◉/*/**/(*)  PANAMA - Coleção montada em pasta e com 260 ! folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, com 1.140 selos diferentes !!, sendo 
220 usados. Desde o ano 1892 a 1989. Incluso também 70 Blocos diferentes, sendo 3 carimbados. Parte deste Blocos só constam do catalogo Michel e foram cotados 
por ele e a edição do catalogo é do ano 2004 (cotação de 15 anos atrás) Os selos sem carimbo em protetores e os selos usados a� xados com charneiras. Muito material 
temático pelo meio.Vários itens/séries medianos e alguns melhores, como Yvert : 47 (*) 37 Euros, 116 * 30 Euros, 135/144 * 38 Euros, 145/156 * 62 Euros, Michel 879/90 
* 37 Euros, 686/715 ** 60 Euros, Aéreos 43/47 * 30 Euros, Aéreos 77/78 * 35 Euros e Blocos Michel 46A/46B * 44 Euros, 47/52 **/* 125 Euros, 57/58 * 35 Euros, 89A e B 
* 34 Euros e 113 ** 35 Euros. Alguns itens sem picote também computados pelo Michel, pois não constam do Yvert. Mais de uma centena de séries completas. No final, 
um ou outro + moderno, mas não calculado. Acima de 2.400 Euros pelo catalogo Yvert do ano 2009 (cotação de 10 anos atrás) e pelo Michel de 2004 (cotação de 15 
anos atrás)Pela 1ª vez temos uma coleção tão extensa para venda deste país da América Central................................................................................................................1.700
3.772  ◉   PANAMA (CANAL)  9 - 110 Euros...........................................................................................................................................................................................................100
3.773  ◉/*/(*)   PANAMA (CANAL) Folhas de album baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, contendo 85 selos diferentes, maioria sem carimbo, com e 
sem goma. Entre anos 1904 e 1976 (último emitido) Itens melhores, como Yvert 48 ◉ 110 Euros, 46 * 50 Euros e Aéreos 11/16 (*) 85 Euros. Incluso séries completas. 
Cerca de 450 Euros de catálogo..................................................................................................................................................................................................................................280
3.774  */(*)  PARAGUAI - SÓ BLOCOS - 2 Classi� cadores com 175 !! Blocos diferentes entre nº Michel 1 e 444. Todos sem carimbo, com alguns poucos sem goma e 
outros com pontos de ferrugem, mas muitos também ** no meio. Vasto material temático - 3.646 Euros = Acima de R$ 17.500 pelo catalogo Michel do ano de 2005 
(cotação de 13 anos atrás) Parte com a sobreestampa MUESTRA e estes foram calculados com 50% do valor do bloco "tipo". Aqui pedimos apenas 7% !! do 
valor de catálogo, que é muito barato e que dá enorme vantagem até numa possível revenda....................................................................................................................1.080
3.775  ◉   PÉRSIA/IRÃ - Classi� cador com 630 selos usados, regulares e comemorativos, com alguma repetição, sendo 115 da Pérsia e 515 do Irã...............................100
3.776  (*)  PERÚ - 26/30 - Série completa com opção 27a - Nº 29 ◉ - 295 Euros..................................................................................................................................................180
3.777  (*)  PERÚ - 47 - 230 Euros................................................................................................................................................................................................................................180
3.778  (*)  PERÚ - 133/141 - Série completa - 500 Euros.........................................................................................................................................................................................305
3.779  (*)  PERÚ - 320/330 - Série completa. Todos limpos, Salvo o inexpressivo 1º valor que tem pontos de ferrugem - 250 Euros............................................................180
3.780  *  PERÚ - 320/330 - Série completa. Penúltimo valor sem goma - 250 Euros...........................................................................................................................................160
3.781  ** POITIERS (França, 2ª Guerra - Libertação) - Catálogo Maury, tipo III - Nºs 4, 5, 9 e 10. Assinados. Tiragem entre 400 e 500 exemplares - 685 Euros........360
3.782  **  POLONIA - 340/341 - Série completa! - Escasso de aparecer neste estado - 289 Euros......................................................................................................................200
3.783  ◉   POLONIA - 544/547 - 4 valores e cada um deles com 10 diferentes reclames anexos. Total 20 quadras. Carimbo de favor. 300 Euros pelo Michel - Lote 10.130 
da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 140 e agora sendo ofertado por preço reduzido............................................................................................................................100
3.784   *  POLONIA - Aéreo 24/26 - Série completa com sobreestampa “Groszy” - 270 Euros.........................................................................................................................180
3.785   **   POLONIA - Bloco 1 - Muito raro de se achar neste estado - 525 Euros..............................................................................................................................................360
3.786  ◉  POLONIA - Bloco 5, com e sem picote. Ambos com carimbo comemorativo - 250 Euros +............................................................................................................180
3.787  **  POLONIA - Bloco 10 - 750 Euros - Difícil de aparecer neste estado....................................................................................................................................................540
3.788  (*)  POLONIA - Bloco 11 - 300 Euros.............................................................................................................................................................................................................180
3.789   *  POLONIA - Blocos 28/30 - Sem cotação no Yvert. No Michel são cotados em 350 Euros.....................................................................................................................235
3.790  ◉  PORTUGAL - 2 - D. Maria 25 Réis - Lote com 7 exemplares. Grande maioria perfeitos...................................................................................................................100
3.791  (*)  PORTUGAL - 7, 8, 13, 15 (gomado) e 17 - Seriam Reimpressões ? Vendidos como tal - 305 Euros pelo tipo + barato..............................................................260
3.792  ◉  PORTUGAL - 17 - Vistosa trinca horizontal. Par é cotado em 495 Euros no catálogo A� nsa..........................................................................................................325
3.793  ◉  PORTUGAL - 18/25 - Nºs 18 e 20 Escurecidos - 584 Euros....................................................................................................................................................................360
3.794  (*)/* PORTUGAL - 18, 19 e 25 - Reimpressões ?..........................................................................................................................................................................................120
3.795  ◉  PORTUGAL - 24 - Luxuoso par horizontal, margem direita de folha - 540 Euros + no catalogo A� nsa.........................................................................................305
3.796   ◉   PORTUGAL - 34 - Repicotado e conserto na parte inferior da margem direita (600 Euros)............................................................................................................150
3.797   ◉  PORTUGAL - 37A - Picotes 12,5 e 13,5 - Ambos com mínimo senão - 590 Euros.................................................................................................................................180
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PAÍSES (Letra P) (Continuação)

3.798  ◉  PORTUGAL - 62: Traço vermelho, perfuração e tripla anulação + 63: Perfuração + 64: Tripla anulação e 65 Perfuração. Total 6 selos, todos de uso telegrá� -
co. Todas as perfurações em forma de estrela...........................................................................................................................................................................................................100
3.799  ◉  PORTUGAL - 89 e 95 - 125 Euros...............................................................................................................................................................................................................110
3.800  ◉  PORTUGAL - 90 - 125 Euros.......................................................................................................................................................................................................................110
3.801  (*)  PORTUGAL - 95 - Reimpressão ?............................................................................................................................................................................................................100
3.802  (*)  PORTUGAL - 108 - Fecho da série - 650 Euros......................................................................................................................................................................................540
3.803  (*)/*  PORTUGAL - 146/153 - Série completa - 221 Euros.........................................................................................................................................................................180
3.804  *  PORTUGAL - 173 e 174 - Ambos com a mesma variedade: Sobreestampa invertida.........................................................................................................................100
3.805  (*)  PORTUGAL - 218 - 140 Euros..................................................................................................................................................................................................................125
3.806  *  PORTUGAL - 244(B) - Pequena dobra e picote superior conforme foto. Escasso selo – 550 Euros.................................................................................................225
3.807  *  PORTUGAL - 247(A) Picote 15x14 - 150 Euros.......................................................................................................................................................................................140
3.808  (*)  PORTUGAL - 273/298 (Ceres) Série completa - 850 Euros.................................................................................................................................................................750
3.809  ◉  PORTUGAL - 297 - 10 Escudos Ceres - Cartela com 10 selos usados na normal qualidade - 650 Euros.......................................................................................180
3.810  (*)  PORTUGAL - 383/403 - Série completa - 185 Euros............................................................................................................................................................................160
3.811  *  PORTUGAL - 438/452 - Série completa - 95 Euros.................................................................................................................................................................................100
3.812  **/*  PORTUGAL - 454/490 - Serie completa. Maioria bem limpos - 160 Euros +.................................................................................................................................160
3.813  (*)  PORTUGAL - 491/506 - Série completa - 115 Euros............................................................................................................................................................................105
3.814  (*)  PORTUGAL - 529/546 - Série completa - 130 Euros............................................................................................................................................................................100
3.815  *  PORTUGAL - 553/558 - Série completa com pontos de ferrugem - 225 Euros....................................................................................................................................175
3.816  *  PORTUGAL - 576/584 + 626/627 - Completos - Nº 627 ** - 215 Euros................................................................................................................................................175
3.817  *  PORTUGAL - 644 - Fecho da série da Caravela - 290 Euros...................................................................................................................................................................180
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3.818  **  PORTUGAL - 760/761 - Qualidade européia - 450 Euros no Michel e 375 Euros no Yvert. Luxo..................................................................................................360
3.819  **/*  PORTUGAL - Só BLOCOS - Coleção dentro de 2 class� cadores contendo 125 Blocos + 7 mini folhas, todos diferentes e entre Yvert # 2 e 264, encaixados 
sequencialmente e também todos em protetores - Cerca de 1.700 Euros pelo Yvert de 2012 (cotação de 7 anos atrás)............................................................................1.000
3.820  **/*  PORTUGAL - Coleção dentro de album Lindner (sistema novo) e completo nos selos tipo entre anos 1951 e 1976 (Yvert nº 740 a 1327) No começo com 
a goma alterada e talvez um ou outro sem goma, mas depois tudo ** (goma plena) As folhas estão perfeitas, mas a capa precisaria ser trocada, pois apresenta algum 
bolor. No total 2.338 Euros pelo catalogo Yvert de 2012 (cotação de 7 anos atrás) .........................................................................................................................................1.550

3.821  **/*  PORTUGAL - Coleção dentro de 4 Albuns Lindner (sistema novo) faltando uns 15 selos e alguns Blocos, para estar 
completo nos selos tipo entre anos 1943 e 1986. No começo com a goma alterada e talvez um ou outro sem goma, mas depois 
tudo ** (goma plena) Inclusive alguns + antigos no estado **, mas calculados sempre pela 2ª coluna (+ barata) Algumas folhas 
dos albuns com ferrugem nas laterais, mas as capas estão perfeitas. Só os albuns, se novos fossem teriam um custo aproximado 
de R$ 2.000. Incluso também algo de Açores, Madeira, folhas e algumas cadernetas/folhas internas. No total temos acima de 
5.000 Euros pelo catalogo Yvert de 2012 (cotação de 7 anos atrás)...........................................................................................3.400
3.822    PORTUGAL - Anos 1964/1967 - 12 Aerogramas Militares, circulados via empresa TAP, isentos de selos. Maioria carimbados e vindos da Guiné. Todos 
tendo como destino, a cidade do Porto.....................................................................................................................................................................................................................100
3.823     PORTUGAL - Grandioso volume dentro de 18 !! Caixas de arquivo morto, contendo acima de 4.700 !! peças filatélicas, 
entre : Folhinhas oficiais e particulares, Fdcs (grande maioria e de diferentes editores, além dos oficiais do Correio CTT) Cen-
tenas e centenas de carimbos comemorativos (muitos temáticos) alguns Máximos, Editais etc. Basicamente todas as peças são 
diferentes entre si, pois ou são de editores diferentes, de formas diferentes, carimbos de cidades diferentes, selos diferentes etc. 
Começa nos anos 50 e  vai até o começo dos anos 80. As peças estão acodicionadas 1 a 1 ou 2 a 2 em folhas e em album artesanal 
e separados pelo tipo da peça, edição etc. Alguma pouca coisa das Ex Colonias. Só uma pequena parte calculada, soma 3.735 
Euros pelo catalogo afinsa, segundo inventário feito pelo ex proprietário. Material bastante limpo de um modo geral, visto que 
a pessoa o colecionou quando morou em Portugal. Aqui pedimos menos de R$ 2 por peça que é muito barato, pois em muitos 
casos sequer paga o valor do selo usado. Oportunidade ímpar.Fotografamos apenas a parte externa das caixas com a identi� -
cação.Nunca antes tivemos um conjunto deste para venda.......................................................................................................9.000

PAÍSES (Letra R)

3.825  *  RHODES (EGEO) Sassone 10, Yvert idem - Limpo - 300 Euros..............................................................................................................................................................160
3.826  *  ROMENIA - 44a (erro) - Bonito e escasso selo - 350 Euros.....................................................................................................................................................................235
3.827  *  ROMENIA - 145/151 - Série Completa - 300 Euros..................................................................................................................................................................................270
3.828  *  ROMENIA - 192/202 - Série Completa - 200 Euros..................................................................................................................................................................................170
3.829  (*)  ROMENIA - 316a + 318a (erros) 250 Euros...........................................................................................................................................................................................180
3.830  ◉ ROMENIA - Bloco 40 - Pacote com 285 !! blocos com carimbo comemorativo - 7 Euros x 285 = 1.995 Euros. Aqui pedimos o Euro à 0,06 !! centavos, ou seja, 
menos de R$ 0,55 !! por bloco - Lote 10.306 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 160 e agora sendo ofertado com desconto.......................................................120
3.831  */◉  ROMENIA - Relevante coleção dentro de 2 classi� cadores (1 importado) e entre anos 1903 e 1963. No começo alguns 
usados, mas quantia irrelevante diante dos selos novos, onde também achamos que parte pode estar ** (goma plena) mas como 
não tem selos dos ultimos 50 anos, acreditamos que a grande maioria esteja *, mas alguns só com marca de charneira e sem fer-
rugem. Também é possível que um ou outro esteja sem goma. Todos ordenados, grande maioria etiquetados por nº e todos em 
protetores. A quase totalidade está em séries completas. Diversos sem picote pelo meio e alguns períodos bem completos. Muito 
material mediano e melhor, como Yvert 137/144, 156/171, 222/231, 406/410, 411/417, 418/421, 441/445, 446/448, 476A/476F, 
481/485, 854/865, 882/885, 1438/1449, 1488/1499 + Aéreos 4B/6B e 51/52 - Todas *, salvo a 1ª que está sem goma. Só estes 
destaques (que marcam no minimo 50 Euros) já somam 1.407 Euros. Embora seja um país da Ex Europa Socialista, não é muito 
fácil aparecerem coleções assim tão completas. No total, cerca de 5.000 Euros de catalogo....................................................3.600
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PAÍSES (Letra R) (Continuação)

3.832  */(*)/** ROMENIA - Só BLOCOS - Coleção dentro de classi� cador. Yvert # 1/6, 8/10, 12/13, 16/31, 31A, 32/36, 36A, 37 e 40. Todos encaixados sequencialmente 
e em protetores - 684 Euros pelo Yvert de 2013 (cotação de 6 anos atrás)............................................................................................................................................................490
3.833  **  ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY (Cia de Navegação entre a Venezuela e as Antihas Dinamarquesas) Yvert 14 em folha completa com 30 
!! exemplares. Só 1 selo com 1 ponto de ferrugem no picote, restante **. Marca de charneira mas margens externas, bem como minima ferrugem - 110 Euros 
cada selo x 30 = 3.300 Euros, fora o plus pelo estado **. Peça de exposição..................................................................................................................................2.430
3.834  *  RUSSIA - 555/564 (Esportes) - Série completa. 1º valor sem goma e pontos de ferrugem - 400 Euros............................................................................................290
3.835  **  RUSSIA -  4316 (Flor) - Excepcional variedade: Dupla impressão da cor preta, sendo a 2ª invertida - Temática Flora - Margem de folha.  Item de exposição. 
Não consta dos catálogos Yvert, Scott e Michel.........................................................................................................................................................................................................200
3.836  ** RUSSIA - 5006 - Mini folha com 8 exemplares - 200 Euros.....................................................................................................................................................................240
3.837  ** RUSSIA - 5016 - Mini folha com 8 exemplares - 150 Euros.....................................................................................................................................................................180
3.838  ** RUSSIA - 5071/5074 - Série completa em  mini folha com 8 exemplares - 200 Euros.......................................................................................................................240
3.839  ** RUSSIA - 5080 - Mini folha com 8 exemplares - 200 Euros.....................................................................................................................................................................240
3.840  ** RUSSIA - 5092/5094 - Série completa em  mini folha com 8 exemplares - 120 Euros.......................................................................................................................140
3.841  ** RUSSIA - 5170 - Mini folha com 8 exemplares - 90 Euros.....................................................................................................................................................................110
3.842  */ ◉  RUSSIA - Aéreos 41/45 A (sem � ligrana) Série completa. Pontos de ferrugem bem acentuados no 1º valor - 240 Euros + Aéreos 41/45 (B) com � ligrana. 
Série completa carimbada - 80 Euros. Total 320 Euros............................................................................................................................................................................................170

3834

3856

3835 - Dupla 

3851 - Salvador - Coleção com 1.200 selos diferentes

3857

3859

3833 - Estado ** !!

3858 →

3841

3860

3853

3854

3855 - Série completa em folhas !!



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

253

3.843    RUSSIA - OLIMPÍADAS DE 1980 - 2 albuns especiais timbrados da � rma Borek (alemã) contendo 103 fdcs (envelopes de 1º dia de circulação) diferentes, todos 
alusivas ao evento esportivo e com seu respectivo carimbo comemorativo. Algumas são dos USA, mas todas as demais são da Russia e englobam todas as emissões 
lançadas. Tudo em qualidade européia......................................................................................................................................................................................................................180
3.844  */** RUSSIA - 3 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 10.356 - 1088/1104 - Série completa + Lote 10.365 - 5915/17 + 5952/54 - Ambas completas e em 
mini folhas - 38 Euros e Lote 10.366 - 5961, 5964/6, 5990, 5991, 6001 e 6004 - Todos em mini folhas - 44 Euros. Preço original dos 3 lotes: R$ 160. Agora estamos 
agrupando em 1 lote só com desconto no valor........................................................................................................................................................................................................120
3.845  */** RUSSIA - Coleção em 2 Albuns do fabricante KABE (Alemão, com hawid transparente embutido) com estojo e folhas englobando os anos de 1980 a 1992 
e com selos entre 1983 e 1992, com raras falhas para estar completa. Um ou outro selo *, bem como algumas poucas folhas dos albuns, que se novas fossem custariam 
cerca de R$ 800 lá na Alemanha, fora impostos, frete etc. Os selos somam 820 Euros, lembrando que são todos diferentes......................................................................800
3.846  ** RUSSIA - Anos 1990 a 2001 - Coleção dentro de 2 novíssimos albuns Leuchturm, com texto até o ano 2004. Os anos de 1990 e 1991 carimbados e de 1992 
a 2001 absolutamente ** (goma plena) com variações de papéis nos selos regulares, com inúmeros mini blocos entre anos 1992 e 2000 (em 2 volumes separados) 
quase completo, incluíndo o raro "Banco Menatep" onde só ele cota 905 !! Euros pelo Michel. Qualidade e origem européia. Só os álbuns tem um custo de 400 
Euros = cerca de R$ 1.800 isto sem contar o porte e custo de importação. A cotação pelo catálogo michel é de 1.970 Euros, sendo 70 Euros dos selos carimbados 
e 1.900 Euros dos demais. O minimo pedido é bem vantajoso em função da qualidade do material.........................................................................................2.400
3.847 **  RUSSIA - Coleção entre anos 1857 e 1923, basicamente só contendo os selos + baratos do período, mas com algumas séries completas. Tudo dentro de novíssi-
mo album Leuchturn com protetor transparente embutido, onde só ele novo teria um custo de 165 Euros = R$ 610, fora o transporte e impostos. Os selos tem um total 
de 865 Euros pelo catalogo Michel. O lote abaixo é continuação deste.............................................................................................................................................................1.250

3.848  **  RUSSIA - Super representativa coleção entre anos 1923 e 1991 dentro de 6 novíssimos albuns Leuchturn com pro-
tetor transparente embutido. Entre os anos 20 e 30, temos poucos selos, mas à partir dos anos 40 com muito material e dos 
anos 50 ao � nal, com raras lacunas. Muitas série marcando acima de 100 Euros pelo catalogo Michel e outras marcando 
muito +, como Michel 509/512 (600 Euros !) Também temos o bom bloco das Olimpíadas de 1964, além de algumas vari-
antes de picote. Só os albuns novos teriam um custo de 2.130 Euros = R$ 9.630 sem contar o transporte e os impostos. Toda 
a coleção tem cerca de 13.000 !! Euros (cerca de R$ 58.500) pelo catálogo Michel......................................................19.500
3.849  **  RUSSIA - Coleção com continuação do lote acima, agora entre anos 1992 e 2015 dentro de 3 novíssimos album Leuchturn 
com protetor transparente embutido. Na coleção talvez falte uns 10 selos para estar completa nos selos tipo, com diversos se tenants 
e outras diferenças. Só os albuns novos teriam um custo de 1.015 Euros = R$ 4.570 sem contar o transporte e os impostos. Acom-
panha + 1 album com 17 cadernetas/mini folhas com um valor de 400 Euros pelo catálogo Michel. Toda a coleção tem cerca de 3.700 
Euros pelo catálogo Michel. Qualidade e origem européia........................................................................................................6.700
3.850  * RYU KYU - Cartela com 159 selos diferentes entre Yv 3 e 219 + aéreos. Todos sem carimbo, mas boa parte com pontos de ferrugem - 271 Euros - Lote 10.393 
da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 150, agora oferecido com preço reduzido.....................................................................................................................................110

PAÍSES (Letra S)

3.851  **/*/(*)/ ◉ SALVADOR - Coleção dentro de pasta com folhas impressas no computador e baseadas no catalogo Scott. Entre anos 1867 (1ª série completa) e ano 
1983. Alguns períodos bem abastecidos, bem como centenas de séries completas. Selos sem carimbo (com e sem goma) afixados com protetores e os selos usados, 
afixados com charneiras. A coleção tem 1.260 selos diferentes, sendo 1.060 sem carimbo + 200 usados/carimbados + 14 Blocos sem carimbo, lembrando que não 
temos repetição na coleção. Acima de 1.200 Euros pelo Yvert do ano 2009 (cotação de 10 anos atrás) Pela primeira vez temos uma coleção com + de 1.200 selos deste 
pequeno país da América Central..............................................................................................................................................................................................................................750
3.852  SALVADOR - Lote com 55 inteiros postais sem uso. Boa variedade de tipos. Todos século 19. Qualidade européia. Aqui pedimos só R$ 2 (cerca de U$ 
0,50 !) por item que é muito barato, principalmente em função da qualidade....................................................................................................................................................110
3.853  */(*)  SAMOS - 20/24 - Série completa - Com assinatura - 300 Euros......................................................................................................................................................180
3.854  (*)  SAMOS – 20/24 – Série completa. Sem assinatura – N° 22 com claro e não cotado – 270 Euros...................................................................................................180
3.855  **  SANTA LUCIA - O� cial 13/27 (Uniformes Militares) Série completa em folhas completas com 40 exemplares - 1.600 !! Euros...............................................540
3.856  (*)  SÃO MARINO - 3A - Normal picotagem - 400 Euros..........................................................................................................................................................................200
3.857  ◉/(*)  SÃO MARINO - 4/7 - 1.084 Euros.......................................................................................................................................................................................................360
3.858  (*)  SÃO MARINO - 6 - 900 Euros..................................................................................................................................................................................................................305
3.859  (*)  SÃO MARINO - 7 - 900 Euros..................................................................................................................................................................................................................305
3.860   */**  SÃO MARINO - 393 (Esporte) - Mini folha com 4 selos - 450 Euros pelo Sassone...........................................................................................................................180
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PAÍSES (Letra S) (Continuação)

3.861  **/ * SÃO MARINO - 523 - Mini Folha com 6 exemplares. Selos ** e mínima mancha  de ferrugem na margem - 225 Euros Yvert, 280 Euros no Sassone ..........180
3.862  ◉  SÃO MARINO - Aéreos 1/10 - 1ª série aérea completa - 1.000 Euros pelo Sassone............................................................................................................................270
3.863  **  SÃO MARINO - Aéreo 100 (Esporte) - Mini folha com 6 exemplares - 740 Euros Yvert e 1.600 Euros Sassone..........................................................................540
3.864  **/*  SÃO MARINO - Aéreo 100 (Esporte) Mini folha com 6 exemplares - 1.600 Euros pelo Sassone................................................................................................500
3.865  ◉  SÃO MARINO - Coleção dentro de pasta montada em folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, contendo pouco + de 400 selos diferentes, 
entre anos 1877 e 1972. Incluso 6 Blocos. Pelo menos 30 séries estão completas. Itens medianos e melhores, como Yvert 3A (150 Euros) 22 (160 Euros - canto supe-
rior arredondado) 161 (160 Euros) e Sassone 8a (2 tipos de sobrecarga invertida diferentes - 45 Euros) e 9a (2 tipos de sobrecarga invertida diferentes - 450 Euros) 
No total, 1.815 Euros de catalogo................................................................................................................................................................................................................................900
3.866  **  SÃO MARINO - 2 Albuns Marini (com hawid transparente embutido) em ótimo estado, em função da sua origem européia e salvo talvez uma 1/2 de itens, 
está absolutamente completa entre os anos 1959 e 2003. Incluso todas as cadernetas do período. Tudo na qualidade européia, ou seja, sem 1 ponto de ferrugem e com 
cotação de 2.200 Euros (cerca de R$ 10.000) pelo catalogo Sassone. Só a parte em Euros já tem um bom facial. Aqui pedimos apenas 25% do valor.Só os albuns novos 
teriam um preço de cerca de R$ 600........................................................................................................................................................................................................................2.250
3.867  */**/ ◉ SÃO MARINO - Representativa coleção dentro de 3 álbuns DAVO (em estado de novos - com estojo e protetor 
embutido) entre anos 1877e 2010. No começo alguns usados. Entre 1970 e 2010 bem completa, e com inumeros bons/medianos 
valores do começo, como Michel nº 4 novo (850 Euros) e nº 44 novo (700 Euros) Diversas lacunas na parte antiga, mas muitos 
anos completos, como 2002 até 2005 e 2007 a 2010 onde só aí temos 350 Euros de facial = R$ 1.580.Origem e qualidade européia. 
Só o preço dos albuns novos é de 420 Euros = R$ 1.890. A coleção toda cota 3.600 Euros pelo catálogo Michel. Oportunidade 
ímpar para quem quer começar este país....................................................................................................................................4.200
3.868  (*)  SÃO TOMÉ - 189 - 370 Euros no Yvert e 560 Euros no A� nsa............................................................................................................................................................225
3.869  ◉  SARDENHA - (Estado Italiano) - 11b - Margens conforme imagem - 450 Euros no Yvert....................................................................................................................225
3.870  ◉  SARDENHA (Estado Italiano) - 11b - Sobre fragmento - 450 Euros....................................................................................................................................................235
3.871  *  S.C.A.D.T.A (Colombia) - Correio Consular Estados Unidos (EU) - Série completa - Michel LA 588/599, onde cotava 276 Euros no ano de 2005. Hoje deve 
marcar bem + que isto, visto que esta cotação é de 14 anos atrás...........................................................................................................................................................................285       
3.872  (*)  SELANGOR (Malaisia) - 25 - Sobreestampa Specimen. Um pouco descolorido em função da lavagem - 275 Libras no catálogo Stanley Gibbons..............200
3.873    SENEGAL - Escassa coleção com 193 ! Fdcs (envelopes de 1º dia de circulação) diferentes entre anos 1979 e 1994. Muitos temáticos pelo meio: Flora, Fauna, 
Aviação, Lions, Rotary, Mãos, Natal e diversos outros. A maioria das séries marca entre 6 e 10 Euros. Valor dos selos sem carimbo: 690 Euros. Aqui pedimos - de 0,30 
centavos o Euro que é muito barato e onde cada peça sai a - de R$ 1 !!, quando boa parte vale entre R$ 6 e R$ 10 no varejo.....................................................................190
3.874  *  SERRA LEOA - 30 - Variedade : Sobrecarga invertida ! Stanley Gibbons 39a - Assinado - 110 libras em 2008..............................................................................200
3.875  * SIÃO - 124/134 (Cruz Vermelha) - Série completa - A + cara série comemorativa do país e que não aparece por aqui - 2.250 Euros !....................................1.530
3.876  **  SINGAPURA  - 2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO contendo Souvenirs: Lote 10.568 - 569/597 - Ano de 1990 completo nos selos tipo + Bloco. No 
estojo oficial dos Correios - 89,50 Euros  + Lote 10.569 - 5 Souvenirs oficial do Correio, contendo emissões dos anos 1982, 1983, 1988, 1990 e 1993 - 249 Euros - Preço 
original dos 2 lotes R$ 240, aqui agora agrupados em 1 lote só com desconto no seu valor..............................................................................................................................180
3.877  **  SINGAPURA - Anuário o� cial de 2007, onde faltam apenas os 4 altos faciais da série regular - 34,95 Dólares de Singapura = R$ 80 + Anuário o� cial de 
2008 - 53,10 Dólares de Singapura = R$ 120.............................................................................................................................................................................................................200
3.878  **  SINGAPURA - Anuário o� cial de 2009 - 45,22 Dólares de Singapura = R$ 105 + Anuário o� cial de 2011 - 61,24 Dólares de Singapura = R$ 140 + Anuário 
o� cial de 2010 - 34,41 Dólares de Singapura = R$ 80..............................................................................................................................................................................................320
3.879  * SOMALIA ITALIANA - Sassone 60 (Manzoni) Yvert idem - Gomado, mas com ferrugem na parte superior - 600 Euros...........................................................290
3.880  */** SOMALIA ITALIANA  - Sassone 92/104, Yvert 89/101 - Os fechos estão ** e os outros bem limpos- Cerca de 800 Euros......................................................430
3.881  */** SOMALIA ITALIANA  - Sassone 199/212, Yvert 194/207 - 5 últimos valores **, demais bem limpos - Cerca de 880 Euros....................................................450
3.882  *  SOMALIA ITALIANA - Taxa 12/22 - Nº 15 (*) Todos do tipo I, salvo o valor de 2 liras – 429 Euros pelo Yvert e 850 Euros pelo Sassone................................280
3.883  */(*)  SOMALIA ITALIANA - Taxa 32/41 - Falta o 1º valor da série – 282 Euros..................................................................................................................................180
3.884  ◉  SUDOESTE AFRICANO - 112 + 124 e 113 + 125 - Quadras bilingue cantos de folha - Luxo - Cerca de 500 Euros....................................................................340
3.885  */◉ SUÉCIA - 163A/176 - Nºs 163A e 166 com senão e não cotados. Nº 168 ◉ - 532 Euros..................................................................................................................270
3.886  **  SUÉCIA - CADERNETAS - Coleção contendo 41 diferentes entre anos 1975 e 1987. Todas completas e provável apenas umas 5 com pontos de ferrugem, 
maioria só na capa. Mediante solicitação enviaremos o nº delas pelo catalogo Yvert. Total 500 Euros. Aqui pedimos apenas 0,80 !! centavos de Real o Euro, que é muito 
barato, visto que este tipo de material não aparece a toda hora e ainda nesta quantidade.................................................................................................................................400
3.887     SUÉCIA - FDCS - Coleção com 268 diferentes envelopes de 1º dia de circulação e entre décadas de 70 e 80. Vasto material temático. Maioria acondicionado 
em 3 pastas. Um ou outro com pontos de ferrugem. Pedimos pouco + de R$ 1 por peça, que em boa parte das peças, sequer paga o valor do selo usado...................300
3.888  ◉  SUIÇA - 14 - Bonito - 550 Euros................................................................................................................................................................................................................360
3.889  ◉  SUIÇA - 14 - 4 margens intactas - 550 Euros............................................................................................................................................................................................380
3.890  ◉  SUIÇA - 25 - Margens conforme imagem - 500 Euros............................................................................................................................................................................270
3.891  ◉  SUIÇA - 31 - Michel 18 IIAys - Fio de seda preto. Papel médio. Margens vide imagem. Dobra na parte inferior. Foto certi� cado de expertização: Jean-Claude 
Marchand - 800 Euros!................................................................................................................................................................................................................................................405
3.892  ◉  SUIÇA - 31 - Michel 18 IIAys - Fio de seda preto. Papel médio. Manchas e margens vide imagem. Escasso par vertical. Foto certi� cado de expertização: Jean-
Claude Marchand.........................................................................................................................................................................................................................................................900

3885
3888 3889 3890 3891

3880



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

256

3901
3898

3903

3909 - Selo Bordado

3913 - Dupla impressão

3915

3920

3918 3921 3922 3923

3914

3908

3919

3917

3911

3907

3916 - Guerra Franco Prussiana

3912

38973896389538943893

3899 3900 3910

3904
3906

3905

3902



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

257

PAÍSES (Letra S) (Continuação)

3.893  ◉  SUIÇA - 31, Michel 18 IIAys - Fio preto. Papel médio. Margens vide imagem.Foto certi� cado de expertização: Jean-Claude Marchand - 800 Euros...........405
3.894  ◉  SUIÇA - 31, Michel 18 IIAys - Fio preto. Papel médio. Margens vide imagem.Foto certi� cado de expertização: Jean-Claude Marchand - 800 Euros...........485
3.895  ◉  SUIÇA - 31 - Fio de seda preto. Papel grosso. Margens vide foto. Pequeno aminci - 700 Euros............................................................................................................180
3.896  ◉  SUIÇA - 31a - Fio de seda amarelo. Papel médio. Margens vide imagem - Foto certi� cado de expertização: Jean-Claude Marchand - 800 Euros!.......................485
3.897  ◉  SUIÇA - 31a - Michel 18 IIAyn - Fio de seda amarelo. Papel médio. Margens vide imagem. Aminci na parte inferior. Foto certi� cado de expertização: Jean-
Claude Marchand - 800 Euros!...................................................................................................................................................................................................................................200
3.898  ◉ SUIÇA - 57 - Duplo carimbo parcial de Genebra - 650 Euros.................................................................................................................................................................405
3.899  ◉  SUIÇA - 62 - 1 meio picote na parte inferior (280 Euros).......................................................................................................................................................................180
3.900  ◉  SUIÇA - 62 - Belo carimbo com data: St Gallen 5.IV.83 - 280 Euros +.................................................................................................................................................180
3.901  *  SUIÇA - Michel Especial 67 C II (Grande retoque entre a lança e a cabeça da Helvecia) - Par horizontal, � cando o selo esquerdo com a variedade e o outro nor-
mal - Escurecido...........................................................................................................................................................................................................................................................270
3.902  ◉  SUIÇA - 405/417 (PAX) - Série completa - 800 Euros.............................................................................................................................................................................450
3.903  ◉  SUIÇA - 413 - 1Fr Pax - Bela quadra com carimbo comum. Alguns pontos de ferrugem - 260 Euros ++......................................................................................180
3.904  ◉  SUIÇA - 414 - Par vertical - 280 Euros ++................................................................................................................................................................................................180
3.905  ◉  SUIÇA - 416 - 5 Fr Pax - 325 Euros............................................................................................................................................................................................................200
3.906  ◉  SUIÇA - 417 - 10Fr Pax - Fecho da série em belo par vertical margem superior de folha - 260 Euros ++.......................................................................................190
3.907  ◉  SUIÇA - 541/542 - Mini folha completa com carimbo comum, mas gomada. Infelizmente pontos de ferrugem + acentuados - 1.200 Euros..........................450
3.908  **  SUIÇA - 660C/660F (Apóstolos) - Fechos da série em quadras canto de folha - 216 Euros de catalogo ou 152 Francos Suiços de facial = R$ 640. Aqui pedimos 
45% abaixo do facial.....................................................................................................................................................................................................................................................360
3.909  **  SUIÇA - 1654 - Mini folha completa com 4 selos. É o 1º selo bordado do mundo - 200 Euros........................................................................................................200
3.910  ◉  SUIÇA - Aéreo 1 - 1.350 Euros...................................................................................................................................................................................................................900
3.911  ◉  SUIÇA - Aéreos 1/2 - Sobre fragmento com duplo carimbo retangular : Geneve Assembl 15.XI.20. No verso, rública de expertizador de Lugano, escrita em 
alemão - 1.500 Euros....................................................................................................................................................................................................................................................810
3.912  *  SUIÇA - Aéreos 13/15 + a - Papel normal e papel pontilhado (Gaufré) Todos bem limpos, só com charneira e sem ferrugem - 250 Euros +...........................180
3.913  (*)  SUIÇA - Aéreo 16 - Com DUPLA IMPRESSÃO. Pelo catálogo Michel, seria o nº 256DD com cotação de 2.000 Euros para ** . O selo tinha uma expertização 
sobre a goma, mas como ele foi lavado, só � cou um leve vestígio dela..................................................................................................................................................................405
3.914  ◉  SUIÇA - Bloco 5 gomado, com carimbo comum. Mancha de ferrugem não visível pela frente - 575 Euros...................................................................................325
3.915  ◉  SUIÇA - Bloco 6 gomado, com carimbo comum. 1 ponto de ferrugem - 325 Euros...........................................................................................................................225
3.916  (*)  SUIÇA - Franquia Militar 1 - Duas etiquetas em diferentes tipo de escrita. Ano 1871. Em prol dos Prisioneiros da Guerra Franco Prussiana. Catalogo Zum-
stein 600 Francos Suíços. ............................................................................................................................................................................................................................................360
3.917  (*)  SUIÇA - Serviço 296/315 - Série completa - 325 Euros.........................................................................................................................................................................180
3.918  (*)  SUIÇA - Aéreo Privado Michel II - Pioneiro Basel/Liestal - Sanabria 1 - 600 Euros para gomado..................................................................................................285
3.919  ◉  SUIÇA - Aéreo Privado Michel II - Pioneiro Basel/Liestal - Sanabria 1 - Sobre fragmento com carimbo do 1º Voo. Pontos de ferrugem - 400 Euros.............245
3.920    SUIÇA - Aéreo Privado Michel III- Pioneiro Bern/Burgdorf - Sanabria 2 - Sobre cartão aéreo militar o� cial, circulado internamente. Selo a� xado na parte 
superior direita, parcialmente para fora do cartão, que tem alguns pontos de ferrugem...................................................................................................................................180
3.921  (*)  SUIÇA - Aéreo Privado Michel V - Pioneiro - Herisau. Expertizado Marchand - 200 Euros...........................................................................................................180
3.922  (*)  SUIÇA - Aéreo Privado Michel VI - Pioneiro - Langnau .Expertizado Marchand - Pontos de ferrugem e marca de dobra - 450 Euros..........................................180
3.923  (*)  SUIÇA - Aéreo Privado Michel VII - Pioneiro - Laufen. Foto Certi� cado de Expertização Marchand - 325 Euros....................................................................300
3.924  **  SUIÇA - Anos completos de 1987 a 1995 dentro dos estojos o� ciais do correio. Facial : 217 Francos Suiços = cerca de R$ 820..................................................750
3.925  **  SUIÇA - Idem ao lote anterior, agora anos 2001, 2003 e 2004, com as vinhetas o� ciais. Todos NNN. Facial : 124 Francos Suiços = cerca de R$ 470...............440
3.926  **  SUIÇA - Anuários de 2009 a 2013 no estojo oficial dos correios. Custo 300 Francos Suiços (cerca de R$ 1.300).....................................................................1.000
3.927  **  SUIÇA - Anuários de 2015, 2016 e 2017 no envelope oficial do correio - 179,80 Francos Suiços de Facial....................................................................................700
3.928 - SUIÇA - Bonita coleção entre anos 1862 e 2004, montada em folhas próprias com charneiras. Diversos itens medianos e melhores, como Michel 61B no bom 
picote 9,75 x 9,25 (750 Euros pelo Michel, mas com dobra) Antes de 1960 ela tem cerca de 1.500 Euros pelo catálogo Michel e entre 1960 e 2004, cerca da mesma 
quantia. Total 3.000 Euros. Origem e qualidade européia. É impossível de se achar uma coleção nesta qualidade pelo minimo que pedimos..........................................610
3.929 - SUIÇA - PRÓ JUVENTUDE - Bela coleção em álbum próprio da emissão e no padrão Europeu de qualidade, * (marca de charneira, mas sem ferrugem) e entre 
anos 1912 (Incluindo os 3 selos considerados Pré Pró Juventude - Michel I/III - Sem carimbo) e 1969 - Coleção mista, novos e usados. Incluso blocos melhores, como 
Michel 6 e 12. Pelo catalogo Michel, cerca de 1.700 Euros. Inicial bem vantajoso até em função da sua qualidade.......................................................................................800
3.930  **/ ◉ SUIÇA - Coleção entre anos 1970 e 1993, com selos ** e  ◉, e só faltando apenas 7 selos para estar completa neste período. Montado em album em folhas 
próprias e todos em protetores importados. De facial, acima de 440 Francos Suiços = R$ 1.670. Os selos ? , somam cerca de 500 Euros pelo catálogo Michel. Origem 
européia. O minimo pedido é abaixo do facial, sendo que os selos carimbados “estão indo de graça”..........................................................................................................1.300
3.931  **  SUIÇA - Coleção em album DAVO entre anos 1917 e 1962, com muitos anos completos e a parte das Organizações da ONU, até o ano 2000, além de 
boas emissões aéreas. A parte dos selos soma 1.428 Euros + 508 Euros da parte aérea e + 807 Euros da parte das Organizações. O total é de 2.780 Euros pelo cata-
logo Michel. Origem e qualidade européia....................................................................................................................................................................................2.200
3.932  */**/◉  SUIÇA - Coleção em 2 classi� cadores e entre anos 1918 e 1999, nos estados * / **  e  ◉  + ano de 1996 completo **. Incluso Cadernetas, diversos 
anos completos etc. Selos antes de 1960 não foram computados, mas certamente devem ter uns 1.000 Euros pelo catalogo Michel. Só os selos de facial, somam 
760 Francos Suíços = cerca de R$ 2.880. O mínimo pedido é 20% abaixo do facial ! Qualidade e origem européia...................................................................2.300

Não se esqueça: E� a VSO será realizada no Clube XV (Av. Washington Luiz, 565 -
 4ª andar - Boqueirão - Santos (SP) e será comemorativa aos 80 anos do Clube 

Filatélico e Numismático de Santos  e aos 100 anos da Sociedade Philatélica 
Pauli� a (SPP) e ocorrerá durante  a 24 ª  SANPEX
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3.933  */**/(*)/◉  SUIÇA - Importante Coleção em 2 albuns próprios com estojo e em folhas quadriculadas, compreendendo o 
período de 1851 a 2008. Mista, novos e usados e em alguns casos das 2 maneiras. Todos em protetores e em boa parte dos casos, 
já tem o protetor para os selos que estão faltando. Além dos selos tipo, temos dezenas de se tenants, algumas quadras etc. A parte 
da Pró Juventude e da Pró Patria estão basicamente completos, com algumas falhas nos ultimos anos. Muito material de facial 
no meio e se somado um a um, teremos centenas de Franco s Suiços. No meio também, algumas mini folhas, o 1º selo bordado 
do mundo, selo de madeira, automatos, aéreos, boa parte dos Blocos, Taxa etc. Centenas de séries completas e alguns destaques, 
onde só descrevemos os selos com valor acima de 50 ! Euros. Todos usados - Yvert # 23, 26x6, 27x9 + sobrecarta que marca 50 
Francos Suiços, 28x3, 30x4, 34, 38x2, 40 sobre fragmento, 41x3, 47, 48x3, 69x3, 80x3, 149/150, 151/156, 192/195, 245x2, 315Cx2, 
405/417 (Série Pax - 800 Euros) Aereos: 2, 7, 11/12a, 14, 14a *, 18 + taxa 7/9 e Blocos: 2 *, 4*, 6 *, 8 ◉, 9 *, 10 *, 11 *, 13 ◉ e 15 *. 
Só neste material mencionado temos 4.800 Euros de selos comprovadamente perfeitos. Além disso tem o selo Yvert A1 usado 
e que cota 1.400 Euros, mas não podemos afirmar se a sobreestampa é verdadeira e assim ele não foi computado. No começo 
também temos selos com alguns senões e melhores e que também não foram computados, como Yvert # 25, 31 e 52 - 1.750 Euros 
só eles. Se somados só os selos perfeitos, seguramente chegamos fácil nos 7.000 Euros de catálogo, pois basicamente tudo abaixo 
de 50 Euros não foi calculado na soma acima descrita. Fotografamos apenas uma ínfima parte dos selos descritos. Inicial bem 
vantajoso, onde o Euro sai na base de 0,50 centavos ..................................................................................................................3.300
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3.934    SUIÇA - Ano 1940 - Envelope registrado, provável � latélico, circulado dentro de Berna, com chegada. Selos do Bloco Yv 5, que usados marcam 620 Euros 
pelo Michel. Leves pontos de ferrugem. Chamativa peça........................................................................................................................................................................................360
3.935    SUIÇA - Ano 1951 - Envelope de 1° Dia (FDC) registrado, circulado para Rancharia (SP) com chegada. Bloco Yv 14 (Lunaba) com carimbo comemorativo 
alusivo. Acompanha selo regular - 325 Euros no catalogo Michel.........................................................................................................................................................................200
3.936    SUIÇA - 28 diferentes Inteiros Postais, sendo 18 circulados e 10 sem uso. Tirando uns 4 que são até os anos 10, todos os demais são do século 19. Um ou 
outro nos circulados com franquia adicional. Grande maioria muito bem conservados...................................................................................................................................200
3.937    SUIÇA - Caixa com 250 peças entre: Souvenirs, Fdcs, Carimbos, Franquia mecânica etc, todos relativos à UPU (União Postal Universal) Décadas de 70 a 
90. A grande maioria com selos de Serviço, Yvert 453/456 e 467. Aqui pedimos apenas 0,40 por peça, que é "dado" visto que só o valor dos selos ultrapassa fácil os 500 
Euros. Muito boa qualidade.........................................................................................................................................................................................................................................100

PAÍSES (Letra T)

3.938  **  TAAF - 25 (navegador Dumont D'Urville) - 205 Euros..........................................................................................................................................................................180
3.939  *  TAILANDIA - 299/301 (Cruz Vermelha) - Série completa - 350 Euros.................................................................................................................................................250
3.940  **  TAILANDIA - 3 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 10.842 - Conjunto com 9 diferentes séries completas : 731/4, 784/7, 788/91, 799/802, 803/6, 
812/15, 816/9, 858/61 e 874/7 - 157 Euros + Lote 10.848 - Ano de 1973 completo (sem bloco) no livro oficial dos correios. Todos gomados e afixados com charneiras 
- 172 Euros e Lote 10.849 - Folder oficial dos Correios, com boa parte das emissões do ano 1992. Todos completos  - 54,70 Euros - Preço original dos 3 lotes: R$ 280, 
agora sendo oferecido em 1 lote só e com seu preço reduzido................................................................................................................................................................................210
3.941  */**  TCHECOSLOVAQUIA - Tema PINTURA - Folhas de classi� cador contendo 26 séries completas (85 selos no total) + 9 mini folhas + 5 Blocos, todos 
diferentes e relativo aos selos de formato "grande" tipo quadros. Incluso 8 selos incompletos e não cotados. Todos sem carimbo, boa parte **, mas temos selos sem 
goma e outros com pontos de ferrugem. Aqui pedimos 0,60 centavos o Euro !! que é muito barato, ainda + mas no material de tema especí� co - 397 Euros.............215
3.942  (*)  TERRA NOVA - 8 - 300 Euros. Pontos de ferrugem..............................................................................................................................................................................190
3.943  (*)  TERRA NOVA - 10 - 450 Euros................................................................................................................................................................................................................315
3.944  *  TERRA NOVA - 27 - 400 Euros. Pontos de ferrugem...............................................................................................................................................................................270
3.945  (*)  TERRA NOVA - 28 - Faltam 3 picotes na lateral esquerda - 425 Euros..............................................................................................................................................180
3.946  (*)  TERRA NOVA - 35/38 - Série completa. Parte com pontos de ferrugem - 320 Euros......................................................................................................................180
3.947   TOSCANA (Estado Italiano) - Ano 1855 - Sobrecarta circulada para Bolonha com chegada. Selo Yv 6. Corte de desinfecção. 1.000 Euros pelo Sassone......270
3.948     TONGA - Ano 1936 - Envelope circulado de Nia� ou para Tonga, pelo “Correio por Canoa”, com todos os carimbos alusivos ao Serviço. Ao todo, 8 diferentes 
carimbos na peça. Ótima qualidade...........................................................................................................................................................................................................................180
3.949   *  TRANSJORDANIA - 54/58 + 61 - 270 Euos.............................................................................................................................................................................................180
3.950  ◉/* TRIESTE ITALIANO - Coleção contendo 128 selos diferentes * (maioria com goma) e ◉ . Os selos sem carimbo em protetores e os ◉ com charneiras. Afixa-
dos em folhas de album Scott tiradas do computador. Incluso medianos valores, como Yv : 29 ◉  (37 Euros) 37 ◉  (70 Eur) 103/104 gomados (30 Eur) A1/6 ◉  (30 Eur) 
Expresso 2 novo (28 Euros) No total, 433 Euros- Lote 10.929 da nossa 65ª VSO com preço original de R$ 170 e agora ofertado com preço reduzido..........................120
3.951  ◉  TRIESTE ITALIANO - Coleção encaixada sequencialmente em classi� cador, com 209 selos diferentes, incluíndo a parte aérea e taxa. Várias séries completas. 
O último selo emitido foi em 1954 (a + de 60 anos atrás) País "fechado" ou seja, tem começo e tem � m - 1.450 Euros pelo catalogo Sassone de 2014...........................450
3.952    TRINIDAD - 1914 - Envelope impresso com selo Yv 87A (Stanley Gibbons # 157) circulado internamente com chegada e data 18.9 - Só autorizado circular 
por 1 dia !! Dentro ainda propaganda em prol da Cruz Vermelha. Stanley Gibbons cotava 225 Libras em 2008. Selo irregular na parte superior/lateral direita..............235
3.953  *  TRIPOLITANA - Sassone 11/16, Yvert idem (Manzoni) 2 irrelevantes valores com pontos de ferrugem, demais limpos - 750 Euros.......................................450
3.954  (*)  TUNISIA - 50/58 (Cruz Vermelha) - Série completa e pontos de ferrugem - 265 Euros..................................................................................................................180
3.955  *  TUNISIA - 59/66 (Cruz Vermelha) - Série completa, limpa, mas parte com a goma espelhada - 320 Euros...................................................................................225

3946

3954

3953

3955 

3951 - Trieste Italiano - 209 selos diferentes usados
3947

3952
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3956
3957

3959 - Tuvalu - Specimen 3962

3960

3965 - 31 Inteiros Postais3958 - Turquia - Coleção especializada entre anos 1865 e 1873

3963 - 4 Provas

39683961 3964 - Clássicos - Cartela com 33 selos

3977 - Vaticano - Coleção com 770 selos diferentes sem carimbo
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PAÍSES (Letra T) (Continuação)

3.956  *  TURQUIA - 687/694 - Série completa e bem limpa - 200 Euros +.........................................................................................................................................................180
3.957  *  TURQUIA - 772/793 - Série completa e bem limpa - 230 Euros +.........................................................................................................................................................190
3.958  ◉/*/(*) TURQUIA - Emissões entre anos 1865 e 1873 - Album vindo do exterior, com folhas quadriculadas e contendo centenas de selos novos e usados. Além 
dos selos isolados, temos múltiplos, picotes parciais (falta de picotes horizontal ou vertical) picote mistos etc. Cada selo está "embalado" em um plástico. Material muito 
limpo de um modo geral e pelo que temos conhecimento, nunca apareceu nada similar no mercado nacional........................................................................................1.800
3.959  **  TUVALU - Classificador com quase 400 selos diferentes + 7 Blocos, à principio todos em séries completas e entre o final dos anos 70 e começo dos 80, to-
dos com sobreestampa SPECIMEN. Diversos temáticos pelo meio. Incluso a parte das Ilhotas......................................................................................................................400

PAÍSES (Letra U)

3.960  *  URUGUAI - 11 - Vistosa quadra, margem esquerda de folha. Goma original e pontos de ferrugem - 200 Euros............................................................................180
3.961  (*)/ *  URUGUAI - Aéreos 14/24 (Albatroz) falta o último valor para estar completa, maioria sem goma e parte com pontos de ferrugem - 295 Euros.............180
3.962  *  URUGUAI - Aéreos 80/81 - Série completa em mini folhas com 6 selos. Pontos de ferrugem + acentuados - 330 Euros para 6 séries isoladas........................200
3.963  (*)  URUGUAI - 4 SPECIMENS da � rma Waterlow & Sons Limited em espécie de moldura (vide imagem) com sobreestampa: Sobrecargo - facial de 2 cts em 
4 cores diferentes. Possivelmente conjuto único.......................................................................................................................................................................................................450
3.964  ◉/(*) URUGUAI - Clássicos - Cartelas com 33 selos entre anos 1858 (Yv 4) e 1862 (Yv 17) assim dividido: Yv 4 a Yv 6 (4 selos - 3 novos, todos verificados Hoff-
mann como autênticos e com pequenos amincis - 1.150 Euros) Cifra Fina (12 selos novos + usados e só 2 com pequenos amincis - 695 Euros) + Cifra Grossa (18 selos 
novos e usados e apenas 3 com aminci) Total 2.602 Euros. Acompanham 7 selos FALSOS para comparativo...........................................................................................1.000
3.965    URUGUAI - 31 Inteiros Postais diferentes, todos sem uso e do século 19. Diversos duplos. Muito bem conservados...............................................................250

PAÍSES (Letra V)

3.966  *  VATICANO - 26/127 (sem 60/65 - Provisória) + Expressos 1/8. Maioria * (limpos) e alguns até **, mas todos computados como *. A� xados em folhas de 
álbum Lindner e de origem européia. Cerca de 820 Euros......................................................................................................................................................................................530
3.967  **/*  VATICANO - 60/65 - A famosa série provisória. Completa e todos assinados Diena. Faciais de 1.30, 2.05, e 2.55 absolutamente ** e os demais sem 
ferrugem e apenas com marcas de charneira. É a principal série do Vaticano e sempre falta nas coleções - 2.225 Euros no Yvert e 2.850 Euros no Sassone.....2.200
3.968  **/*  VATICANO - 167/171 (falta nº 170) Todos em quadras, maioria 2 selos ** e 2 selos * - Cerca de 340 Euros............................................................................225
3.969  **  VATICANO - 941/976 (Ano 1993 completo + 1ª emissão de 1994 e Bloco 14) + 1096/1103 + 1185/93 - As 2 séries completas e em quadras, ou seja, 2 séries 
+ 2 vinhetas laterais + 1129/1136 - Série completa e em quadras, ou seja, 2 séries + 2 vinhetas laterais - 247,50 Euros...............................................................................180
3.970  */** VATICANO - Coli 1/15 - Série completa (só com marca de charneira, sem ferrugem) e ** + Taxa 1/6 - Série completa, só com marca de charneira, sem 
ferrugem - Cerca de 160 Euros. Origem européia....................................................................................................................................................................................................180
3.971  ◉ VATICANO - 44/59 + Expresso 3/4 - Série completa. Um ou outro com pontos de ferrugem - 131 Euros.....................................................................................110
3.972  ◉ VATICANO - 66/71 - Série Completa - 125 Euros...................................................................................................................................................................................100
3.973  ◉ VATICANO - Aéreos 18/19 (UPU) Série completa - 110 Euros.............................................................................................................................................................100
3.974  **  VATICANO - Aéreos 18/19 (UPU) Série completa - 225 Euros..........................................................................................................................................................260
3.975  **/*  VATICANO - Conjunto sem repetição só com selos/séries/blocos completos e entre anos 1993 e 2010. Incluso 1 caderneta. Parte já em Euros. Um ou outro 
no estado *. Todos etiquetados. Total 173,90 Euros................................................................................................................................................................................................170
3.976  ◉ VATICANO - Coleção dentro de antigo album Marini, contendo pouco + de 500 selos diferentes, entre anos 1929 e 1976. Diversas séries completas. Todos 
afixados com charneiras e com 822 Euros de catalogo............................................................................................................................................................................................400
3.977  **/*/(*) VATICANO - Coleção dentro de pasta montada em folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, contendo 770 selos diferentes, entre 
anos 1929 e 1990. Incluso 8 Blocos. Dezenas e dezenas de séries completas. Todos em protetores - 1.300 Euros de catalogo......................................................................780
3.978  ◉ VATICANO - Coleção dentro de 2 pastas montadas em folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, contendo 930 selos diferentes, entre anos 
1929 e 1997. Dezenas e dezenas de séries completas. Todos afixados com charneiras - 1.680 Euros de catálogo..........................................................................................800

3978- Vaticano - Coleção com 930 selos diferentes usados

3973

← 3974

3966

3967 - Série Provisória ** e assinada
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PAÍSES (Letra V) (Continuação)

3.979  **/*/(*) VATICANO - Coleção dentro de pasta (capa dura)  montada em folhas baseadas no catalogo Scott e tiradas do computador, contendo 1.191 selos 
diferentes + 17 Blocos, entre anos 1929 e 1997. No começo vímos alguns carimbados e também alguns sem goma. Faltam apenas 20 selos para a coleção estar 
completa no período citado. Bons itens no meio, como Yvert 26/38 novo, 44/59 usado, 66/71 usado, 72/79 novo, 80/85 novos, 85A/85G novos, 140/149 novos, 
167/171 novos, Bloco 1, Aéreos 18/19 **, 20/21 novos e Taxa 1/6 novos. Só estes citados somam 1.436 Euros. Todos em protetores. A coleção toda soma 3.453 
Euros pelo catalogo Yvert do ano 2009 (cotação de 10 anos atrás)................................................................................................................................................2.200

3.980  **/* VATICANO - Coleção entre anos 1929 e 1980, dentro de album Marini, com protetor transparente embutido. 
Absolutamente completa. O que não está ** (goma plena) está *, mas apenas com marca de charneira ou com charneira, 
mas tudo sem ferrugem e de origem européia, de onde veio. Todas as boas peças dentro: Provisória, Graziano, Tobias, UPU, 
Congresso Juridico, Bloco 1, Colis etc - 6.800 Euros (Acima de R$ 30.000) pelo catálogo Sassone. Ótima oportunidade para quem 
quer começar um novo país ou que tenha pouco material dele..............................................................................................5.400
3.981  ** VATICANO - Coleção entre anos 1929 e 2015, dentro de 3 quase novissimos albuns Leuchtturm com hawid transparente 
embutido (custo de 800 Euros = R$ 3.600 fora o transporte e demais despesas) quase completa, sem a série provisória, sem a série 
aérea de 1948, sem os anos de 1995, 1996 e 2008, além de algus outros selos. Incluso diversas boas séries do começo, Gongresso 
Jurídico, Bloco 1, Colis Postaux etc. Alto valor facial a partir do ano 2001. Origem e qualidade européia. Pelo catalogo Michel te-
mos 5.750 Euros. O cálculo que � zemos foi o seguinte: 25% do valor do catalogo nos selos + cerca de 50% nos selos dos anos atuais e 
40% no preço dos albuns. Mais barato, impossível......................................................................................................................7.900
3.982  **  VENEZIA GIULIA (Ocupação Interaliada) Sassone Aéreo 8b - Sobreestampa invertida - 700 Euros............................................................................................450
3.983  ** VENEZUELA - Aéreos 64/65 - Série completa. O nº 64 tem minima falha na goma. Pouco comum de aparecer - 300 Euros....................................................225
3.984  ◉/*/(*) VIETNÃ -  2 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO: Lote 11.124 - Cartela contendo 140 selos diferentes, novos e usados + 1 Bloco. Parte em séries 
completas. Só a parte etiquetada já soma 125 Euros + Lote 11.125 - 2 Cartelas com dezenas de séries e selos, todos completos, diferentes, etiquetados e sem carimbo. 
Boa parte sem goma (como emitidos) e parte com pontos de ferrugem. Incluso diversas séries acima de 10 Euros e também a boa série do Vietnã do Norte Yv 267/71 
com e sem picote + Bloco 7 (Flora) e que marca 100 Euros. No meio, também outras séries sem picote e também diversos blocos. No total, 543 Euros - Preço original 
dos 2 lotes R$ 250, agora agrupados em 1 lote só, com grande desconto com relação ao seu preço original..................................................................................................160

3985 - Wei Hai Wei (China)
3983

3982

4004 - Colombo

3979 - Quase 1.200 diferentes

3986 -Wloclawek (Polonia Local)
3993 - 19 Envelope

3994 - 4 Envelopes



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

263

PAÍSES (Letra W)

3.985  ◉/*  WEI HAI WEI (China) Selos Locais. Ano 1899 - Catálogo L.N. Willians 3 ◉ e 4 *.........................................................................................................................150
3.986     WLOCLAWEK (Polônia local ano 1918) - Frente de envelope com série completa 14/23 (Catálogo Fischer ano 2010 - PG 81) com sobreestampa "Na Skarb 
Narodowy" de forma invertida, no catálogo Fischer consta a série com sobreestampa normal e sobre envelope com valor de 1.000 Euros! Vendido sem garantias......310

TEMÁTICOS EM GERAL (Sequencia Alfabética)
3.987    ÁGUA - 50 peças diferentes, entre anos 1954 a 1993............................................................................................................................................................................100
3.988  **  ANO INTERNACIONAL DA CRIANÇA - 1979 - 3 Luxuosos álbuns o� ciais, alemães, capa verde, contendo centenas de selos, blocos, folhinhas, peças etc. 
São ao todo 153 folhas de album e à principio faltando somente o bloco da China e + uma inexpressiva série. Tudo absolutamente ** (padrão europeu de qualidade e 
origem) Interessante por se tratar de um tema "fechado" ou seja, só sairam selos para esta comemoração, neste ano..................................................................................530
3.989    AUTOMOBILISMO - 39 peças diferentes entre anos 1964 a 2000. Incluso: Rally, Campeonatos mundiais, Exposições alusivas etc .....................................140
3.990    AUTOMÓVEIS - Só Fabricantes - 35 peças diferentes entre anos 1960 a 1996................................................................................................................................120
3.991  AVIAÇÃO - TAP (Transportes Aéreos Portugueses) - Coleção contendo 217 peças diferentes, quase a sua totalidade correspondente à 1º Vôs entre anos 1961 
e 1978 e em muitos casos temos o vôo de ida para determinado país e depois o de volta do pais para Portugal. Também temos alguns carimbos comemorativos, ca-
rimbos mecânicos, postais etc. Todos montados com cantoneiras em album próprio e pela sequencia. Pouco comum aparecerem conjuntos assim............................675
3.992    AVIAÇÃO - ACIDENTE DE AVIÃO - Ano 1932 - Libano - Envelope circulado para o Rio de Janeiro com chegada e todos os demais carimbos alusivos 
ao evento, ocorrido com avião da Air Orient pre� xo F-AJNN. As malas foram recuperadas e enviadas para Marselha no avião pre� xo F-AJLJ com o piloto R. Remy. 
Catalogo Nierinck 320328b. Descuído na abertura no lado direito......................................................................................................................................................................200
3.993    AVIAÇÃO - LUFTHANSA - Alemanha Reich - 19 envelopes circulados para o Brasil, quase todos para o Paraná. 3 registrados. Apenas 4 não tem o carimbo 
redondo alusivo. Anos 1934 a 1937 - Qualidade mista...........................................................................................................................................................................................250
3.994    AVIAÇÃO - LUFTHANSA - Inglaterra - 4 envelopes, todos vindo para S.Paulo com chegada e 2 deles porteados com selos Yvert # 198/200 onde só eles ca-
rimbados cotam 400 Euros !! e estes mesmos 2 envelopes são em formato maior na horizontal. As datas de saída e chegada são : 27/11/35 - 2/12/35, 18/11/36 - 24/11/36 
, 3/2/37 - 7.2.37 e saída ilegível e chegada em 11.9.38. Todos com o carimbo circular alusivo.........................................................................................................................300
3.995    AVIAÇÃO - LUFTHANSA - Suiça - 2 envelopes vindo para S.Paulo e 1 deles sem chegada e justamente o que é registrado e em formato maior - Um com 
franquia mecânica e o outro com selos regulares. As datas de saída e chegada são: 26/8/35 - 1/9/35 (* + e) e 8/12/37 - sem chegada (2 * lilás)......................................150
3.996  /**  AVIAÇÃO - 4 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO e todos com relação ao tema, contendo selos e peças: Lote 11.180 (França) Lote 11.187 (São Tomé 
e Principe) Lote 11.195 (Israel) e Lote 11.201 (Nova Lu� hansa) Preço original dos 4 lotes R$ 240, agora sendo oferecido em 1 lote só com preço reduzido...............170
3.997    AVIAÇÃO - DIRIGÍVEIS/BALÕES - 43 peças diferentes entre anos 1955 e 1999.............................................................................................................................170
3.998  AVIAÇÃO - Uruguay - 1934 - 6 envelopes registrados circulados internamente e todos com selos Yv Aéreos 80/81 e dos trajetos: Montevidéo/Rivera, San 
José/Montevidéo, Montevidéo/Trinta e Três, Montevidéo/Salto x 2 e Montevidéo/Paissandú. Possivelmente entre nº Muller 67/69. Pontos de ferrugem - 240 Euros só 
dos selos usados. N catalogo Sanabria, sobre envelope tem um acréscimo de 80 %...........................................................................................................................................280
3.999  AVIAÇÃO - Israel - Bela coleção contendo 117 peças, quase todos envelopes e todos circulados (muitos registrados) com carimbos de 1º Voos pela Cia 
Israelense de aviação ou outras : Boac, Air France, Twa, Bea, SAS, KLM, Olimpic Airways, Swissair e outros. Incluso vôos especiais e comemorativos. Um ou outro 
interno apenas. Raríssimas repetições. Estado Geral muito bom. Anos 1951 a 1963. Aqui pedimos só R$ 3 !! por peça.............................................................................280
4.000  AVIAÇÃO - Israel - Coleção montada em folhas quadriculadas com descrição, contendo 39 envelopes circulados com diferentes carimbos de 1º Vôos 
realizados pela Cia Israelense de aviação e outras que � zeram vôos para ou de lá. Anos 1951 a 1961.............................................................................................................215
4.001    BICICLETAS/CICLISMO - 71 Peças diferentes. Incluso 2 com blocos. Anos 1949 a 2006.............................................................................................................280
4.002  ** BRASILIANA - Espanha - Ano 1930 - Selo Yvert A75 (Santos Dumont) em Bloco de 6 horizontal, margem direita de folha e variedade: Falta total do picote 
vertical............................................................................................................................................................................................................................................................................300
4.003     BRASILIANA - 178 Peças diversas diferentes, todas relativas à diversos aspectos:Exposições/Eventos � latélicos, Esportes, Visitas de Presidentes, Conferên-
cias, Mapas e + uma série de outros aspectos. Pelo menos 25 paises diferentes. Anos 1922 a 2014. Pouco comum aparecer quantias assim. Aqui pedimos pouco + de 
R$ 2 por peça que em muitos casos sequer paga o valor do selo usado................................................................................................................................................................360
4.004    COLOMBO - Só Chile - Coleção contendo 31 inteiros postais, todos diferentes entre si e 26 deles circulados. Alguns para o exterior : Alemanha, Bélgica e 
Uruguay. 6 com selos adicionais e 2 peças não são inteiros. Anos 1890 à começo dos anos 10. Montados em folhas de album..................................................................200
4.005    CINEMA - 33 peças diferentes, sendo 16 Máximos da Nova Zelandia alusivos ao � lme "Senhor dos Anéis" Anos 1960 a 2004..............................................150
4.006  ** COLOMBO - Monaco - Ano 1992 - Série completa Yv 1825/1827, margem inferior de folha e sem picote - 95 Euros +............................................................100

3992 - Acidente de Avião

4002 - Santos Dumont

4006

3998 - 6 Envelopes 3995
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4008 - Coleção da Disney

4011 4012 - Escotismo - 2 Caixas  com + de 2.200 peças

4028 - 263 peças no total

4018 - Série completa **

4015

4013

4019

4025

4009 - Disney - Coleção com acima de 150 séries completas

4026 - Esportes de Agua - 138 peças

4027 - 186 peças no total

4016
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TEMÁTICOS EM GERAL (Sequencia Alfabética) (Continuação)
4.007    COLOMBO - 54 peças diferentes, desde antes do ano 1900 até os anos 1990...................................................................................................................................180
4.008  **/ *  DISNEY - Coleção dentro de classi� cador importado, contendo coleção (sem repetição) de séries e de 116 ! Blocos, todos sem carimbo. Maioria em pro-
tetores, todos etiquetados. No � nal, envelope com 335 selos esparços (alguns completos ?) + 7 Blocos e que não foram calculados. No total 1.800 Euros = Em torno de 
R$ 8.600. Aqui pedimos menos de 15% do valor de catálogo, pois vímos algumas séries/selos com pontos de ferrugem e em rarissimos casos, alguma pode estar sem 
goma. Embora a origem seja diferente o lote abaixo, quase não há repetição entre eles...................................................................................................................................1.125
4.009  **  DISNEY - Coleção dentro de classi� cador importado, contendo coleção (sem repetição) acima de 150 séries e cerca de 200 !! Blocos, todos sem carimbo 
(goma plena)Etiquetados e englobando da letra G (Grenada) à Z (Zambia) e das décadas de 80/90. No total, 3.104 Euros = Cerca de R$ 15.000. Aqui pedimos apenas 
15 % deste valor, que é muito vantajoso, até para uma possível revenda.......................................................................................................................................2.160
4.010    ENERGIA - 27 Peças diferentes entre anos 1956 e 1997. Incluso Einstein, Barragens e Represas..................................................................................................110
4.011  ** ESCOTISMO - Chipre - Ano 1963 - Yvert 212/214 - Série completa com sobreestampa SPECIMEN de forma diagonal............................................................100
4.012    ESCOTISMO - 2 Caixas plásticas com + de 2.250 peças, mas só do BRASIL e de no máximo uns 15 a 20 tipos diferentes. As vezes o carimbo é o mesmo, mas 
muda a data, uma vez que alguns eventos duram até 1 semana e o carimbo foi aplicado em cada dia do evento. Décadas de 60 a 80, mas bem concentrado na década 
de 60. Ex estoque do conhecido colecionador João Lang (Curitiba/S.Paulo) Aqui pedimos apenas 0,30 centavos !! por peça, justamente em função da sua repetição. 
Bom material para ser revendido nos sites de venda na web..................................................................................................................................................................................650
4.013  **  ESPERANTO - Iugoslávia - 1953 - Yvert Aéreo 48 - 250 Euros. É o principal selo do tema..............................................................................................................225
4.014    ESPERANTO - 52 peças diferentes entre anos 1923 e 1994..................................................................................................................................................................200
4.015  *  ESPORTES - Colonias Italianas (Emissão Geral) - 1934 - Yv 46/50 + Aéreos 31/37 (Copa do Mundo de Futbol) Série completa muito limpa, só com marca de 
charneira e sem ferrugem - 490 Euros no Yvert e 800 Euros no Sassone..............................................................................................................................................................485
4.016  */(*)  ESPORTES - Costa Rica - 1941 - Yv Aéreos 54/63 (Futebol) Série completa - 275 Euros.............................................................................................................200
4.017  *  ESPORTES - Egeo - 1934 - Yv 31/35 + Aéreos 30/33 (Copa do Mundo de Futebol) Série completa bem limpa, só com marca de charneira e sem ferrugem - 
345 Euros no Yvert e 900 ! Euros no Sassone.............................................................................................................................................................................................................380
4.018  **  ESPORTES - Italia - 1934 - Yv 339/343 + Aéreos 64/67 (Copa do Mundo de Futebol) Série completa absolutamente ** - Qualidade européia - 600 Euros no 
Yvert e 800 Euros no Sassone......................................................................................................................................................................................................................................495
4.019  ** ESPORTES - Monaco - Ano 1992 - Yv 1811/1812 (Futebol/Ski) Série completa sem picote - 90 Euros..........................................................................................100
4.020  ** ESPORTES - Monaco - Ano 1986 - Yv Bloco 35a (Copa do Mundo de Futebol) sem picote - 235 Euros.......................................................................................235
4.021  ** ESPORTES - Monaco - Ano 1990 - Yv Bloco 50 (Copa do Mundo de Futebol) sem picote. Sem cotação para este bloco, mas a média é 200 Euros..............200
4.022  *  ESPORTES - São Marino - 1953 - Yv Aéreo 100 (Ski) Mini folha com 6 exemplares - 330 Euros no Yvert e 1.100 ! Euros no Sassone.......................................235
4.023    ESPORTES - Suiça - 1954 - Copa do Mundo de Futebol - Conjunto com 4 peças, todas com selo Yv 547, sendo 2 máximos postais, um com carimbo da 
abertura e outro do encerramento e 2 Fdcs com os mesmos carimbos................................................................................................................................................................160
4.024    ESPORTES - COPA DO MUNDO DE FUTEBOL/FUTEBOL - 91 peças diferentes entre anos 1958 e 2006..............................................................................350
4.025  (*) ESPORTES - Trieste Iugoslavo - 1952 - Yv 59/64 (Jogos Olímpicos) - Série completa sem picote - 1.100 Euros pelo Sassone de 2004.......................................290
4.026    ESPORTES - DE AGUA - 138 peças diferentes entre anos 1966 e 2003. Incluso Vela, Remo, Canoagem, Moto Aquatica, Natação, Polo Aquatico, Mergulho, 
Ski Aquático etc............................................................................................................................................................................................................................................................290
4.027  ESPORTES - OLIMPÍADA DE INVERNO INSBRUCK 1976 - Caixa com 186 peças, quase todas da Austria (onde foi realizada) 33 delas com frânquia 
mecânica. Diversos registrados..................................................................................................................................................................................................................................260
4.028    ESPORTES - OLIMPÍADA MUNIQUE 1972 - Caixa com 263 peças, quase todas da Alemanha. Modalidades, cidades diferentes, simpósios, vôos especiais 
etc. Boa parte com os selos alusivos dasséries emitidas. 40 peças com Blocos ! Diversos registrados enviados de dentro do parque Olimpíco.......................................405
4.029    ESPORTES - DE  INVERNO - Caixa com 209 peças diferentes, maioria relativa às Olimpíadas de Inverno. Anos 1943 a 2000. Vários com blocos................360

4023 - 4 diferentes peças

4029 - Esportes de Inverno - 209 peças
4021

4022 4017
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4032 - Chama esportiva - 150 peças
4031 - Album com 200 figuras

4036
4044

4040

4042

4034

4043 - Série completa **

4051

4035

4046

4041

4039 - Faróis - 310 peças diversas

4045
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TEMÁTICOS EM GERAL (Sequencia Alfabética) Continuação
4.030   ESPORTES - JOGOS OLIMPICOS DE 1936 -Alemanha Reich - Conjunto contendo 36 peças diferentes, incluindo : Envelopes, Folhinhas com série com-
pleta (3 diferentes letras) carimbos (alguns iguais, mas de dias diferentes, letras diferentes etc) circulados, inteiros postais, fragmentos etc. Parte são da de Inverno. Boa 
quantia só com o selo de 3 Pfg. Montado em 17 folhas Lindner com plástico protetor. Aqui saindo à R$ 7 por peça, que é muito barato, lembrando que todas são dif-
erentes............................................................................................................................................................................................................................................................................225
4.031 - ESPORTES - JOGOS OLIMPICOS DE 1932 (Los Angeles) -Album impresso nos anos 30 na Alemanha Reich, contendo 200 � gurinhas diferentes, parte color-
idas. Formato maior - Completo e muito bem conservado......................................................................................................................................................................................200
4.032   ESPORTES - Coleção intitulada “Chama Esportiva” contendo 150 peças ! diferentes, predominando os Fdc’s e não circulados. Todos com alguma menção 
sobre a “Tocha ou a Pira Olimpica”. 35 paises diferentes e entre anos 1948 e 1996. Incluso trechos por onde a tocha passou, cidades, abertura etc. Quase odas as peças 
são alusivas às Olimpiadas, sendo pequena parte da de Inverno. Incluso Blocos, Registrados, Circulados, Inteiros Postais, Voos Especiais, Souvenir, Etiquetas de regis-
tro especiais. Todos dentro de porta envelopes e separado por país. R$ 2,40 por peça em muitos casos sequer para o valor do selo usado................................................325
4.033    ESPORTES - 5 lotes remanescentes da nossa 65ª VSO e de 4 modalidade diferentes + Olimpíada de Inverno de 1964: Lote 11.355 - Remo - 24 peças difer-
entes + Lote 11.356 - Tenis de Campo/Mesa - 53 peças diferentes + Lote 11.357 - Tiro - 39 peças diferentes + Lote 11.358 - Volei - 32 peças diferentes e Lote 11.362 
- Olimpíada de Inverno de 1964 - 39 peças diferentes. Preço original dos 5 lotes R$ 495, agora sendo oferecido em 1 lote só com bom desconto.................................340
4.034  **/*  EUROPA CEPT - Chipre - Yvert 189/191 e 207/209 - Ambas completas e com sobreestampa SPECIMEN de forma diagonal..............................................100
4.035  **  FARÓIS - Colonias Alemâs - 1916 - Cias de Navegação - Michel 9 e 10 - Tiragem de só 500 exemplares. Pouco vulgar de aparecer por aqui e ambos margem 
da mini folha - 480 Euros ++.......................................................................................................................................................................................................................................540
4.036  ** FARÓIS - Alemanha Oriental - Ano 1975 - Selos Michel 2045/2047 e 2049 - Todos em pares vertical sem picote, com intervalo e nº 5 . Foto certi� cado de ex-
pertização Henry Mayer. Luxo. Material só encontrado na Europa.......................................................................................................................................................................600
4.037    FARÓIS - 48 peças diferentes, maioria cartões postais e do Brasil. Diversidade de épocas..............................................................................................................140
4.038    FARÓIS - Belo conjunto com 225 CARTÕES POSTAIS diferentes, sendo 165 do Brasil e 60 do Exterior. Todos não circulados e a grande maioria pós anos 
80. Muito boa qualidade. Pouco comum aparecerem quantias assim...................................................................................................................................................................250
4.039     FARÓIS - Lote com 310 peças � latélicas diversas, maioria diferentes e desde os anos 30. Predominância na Alemanha. Material oriundo do exterior, por-
tanto a qualidade é européia, sem 1 ponto de ferrugem. Aqui pedimos R$ 4 por peça, que é cerca de 1 U$.................................................................................................1.200
4.040  **  FAUNA – Alemanha Reich - Ano 1938 - Michel 671 (cavalo) Margem de folha - 150 Euros...........................................................................................................170
4.041  (*)  FAUNA – Alemanha Reich - Ano 1943 - Michel Especial 857P (Cavalo) Prova de Impressão. Emitido sem goma.....................................................................100
4.042  *  FAUNA - Angola - Ano 1951 - Yv 328/351 (Pássaros) Série completa, maioria limpos - 374 Euros......................................................................................................300
4.043  **  FAUNA - Áustria - 1950/1953 - Yv Aéreo 54/60 (Aves) Luxo - 500 Euros...........................................................................................................................................325
4.044 - FAUNA - Costa do Mar� n - 1985 - Yv 720A/C (Aves) em espécie de prova em papel cartão medindo 12,5x10cm. No verso, espécie de mancha da tira do clas-
si� cador (de ter � cado muito tempo quardada) Série normal é cotada em 252 Euros !!....................................................................................................................................180
4.045  ** FAUNA - Costa do Mar� n - 1985 - Yv 720A/C (Aves)  Michel A848/C848 - Série completa em blocos de 25 selos, SEM PICOTE - 252 Euros cada série 
picotada no catalogo Yvert e 500 !! Euros no catalogo Michel de 2007.  Picotados marcariam  6.300 Euros pelo Yvert e 12.500!! Euros pelo Michel..............2.700
4.046  **/*  FAUNA – Cuba - Yv Aéreos 135/145 (Aves) Série completa - 90 Euros...........................................................................................................................................100
4.047  **  FAUNA – Ecuador - Yv 827 (Borboleta) Variedade: Tira de 5 horizontal com total falta do picote vertical..................................................................................170
4.048  **  FAUNA – Ecuador - Yv 830 (Borboleta) Variedade: Só impresso a cor vermelha e a preta...............................................................................................................100
4.049  **  FAUNA – Ecuador - Yv 844/851 (Borboletas) Variedade: Série completa SEM PICOTE..................................................................................................................140
4.050  **  FAUNA – Holanda – Yv A12/13 – Absolutamente ** . Qualidade européia - 700 Euros......................................................................................................................540
4.051  **  FAUNA - Israel - 1950 - Yv Aéreo 1/6 (Aves) - Série completa com tab (salvo o nº 2 que é o + barato e que está * – limpo) - 550 Euros.................................270
4.052  **  FAUNA - Macau - Yv Bloco 3 (Borboletas) - 175 Euros no Yvert e 200 Euros no Michel..................................................................................................................180
4.053  **  FAUNA – Monaco - Yv 1483/1487 e 1615/20 (Ambos Peixes) completos e sem picote - 130 Euros...............................................................................................130
4.054  **  FAUNA – Monaco - Yv 1567/1572 (Insetos) Série completa sem picote - 115 Euros........................................................................................................................115

4047

4053
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4059

4055

4060

4056

4057

4062

4058 - Câes - 9 selos diferentes

4065 4064

4067 - Aves/Pássaros - 478 peças

4063

4061 - Folha **

4069 - Borboletas - Coleção com 2.600 Euros

4081 - Tartaruga - Coleção com  680 Euros

4084

4086
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TEMÁTICOS EM GERAL (Sequencia Alfabética) Continuação
4.055  **  FAUNA – Monaco - Yv Bloco 56a (Cetáceos) sem picote - 240 Euros.................................................................................................................................................240
4.056  **  FAUNA – Monaco - Yv Bloco 59a (Cetáceos) sem picote - 190 Euros.................................................................................................................................................190
4.057  **  FAUNA – Monaco - Yv Bloco 64a (Cetáceos) sem picote - 190 Euros.................................................................................................................................................190
4.058  **  FAUNA – Monaco - Cães - 9 diferentes selos sem picote, todos margem de folha. Yvert 1477a, 1575/76 (sem cotação) 1624a, 1676a, 1715a, 1760a, 1813a e 
1872a - 122 Euros para os cotados. Anos 1985 a 1993............................................................................................................................................................................................150
4.059  (*)/*  FAUNA - Noroeste Paci� co - Yvert 1/11 - 1ª série completa na � ligrana II, salvo o nº 7 que tem a � ligrana III. Entra também no setor de selos nº 1 - 
4.535 Euros !!...................................................................................................................................................................................................................................2.600
4.060  *  FAUNA - Papua - 1931 - Yv Aéreos 14/27 (Ave) - Série completa - 475 Euros.....................................................................................................................................340
4.061  **  FAUNA - Suiça - 1953 - Folha completa Yv 541/2 (Insetos) dos se tenants. Absolutamente ** !! - 425 Euros. Pouco comum de aparecer neste estado..........315
4.062  *  FAUNA - TAAF - 1968 - Yv 24 (Albatroz) - 555 Euros.............................................................................................................................................................................325
4.063  **  FAUNA - TAAF - Yv Aéreo 14 (Pinguim) - 244 Euros...........................................................................................................................................................................180
4.064  (*)  FAUNA - Terra Nova - 22 (Foca) - 800 Euros !.......................................................................................................................................................................................430
4.065  (*)  FAUNA - Terra Nova - 29 (Foca) Pontos de ferrugem - 325 Euros......................................................................................................................................................180
4.066    FAUNA - AVES de RAPINA - 59 peças diferentes entre anos 1956 e 1997. Incluso: Corujas, Falcão, Aguias etc. Em algumas peças os selos estão junto com 
outras aves e/ou animais..............................................................................................................................................................................................................................................220
4.067    FAUNA - AVES/PÁSSAROS - Grande conjunto com 478 peças diferentes !! predominando os Fdcs (Envelopes de 1º dia de circulação) Dezenas e dezenas 
de séries completas, sendo 16 deles com blocos. Enorme variedade de paises. Décadas de 50 à começo de 2000. Lote 11.577 da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com 
preço original de R$ 850 e agora sendo oferecido com preço reduzido, onde cada peça sai por um pouco + de R$ 1,50 onde em muitos casos sequer paga o valor do 
selo usado. Pouco comum aparecerem quantias deste tipo de material................................................................................................................................................................750
4.068  */**  FAUNA – BALEIAS – 3 cartelas contendo dezenas de séries/selos/Blocos, todos diferentes e também sem carimbo, com muito material **. Vários itens 
marcando acima de 20 Euros de catalogo. Incluso série completa de Tonga (77 Euros – Pontos de ferrugem) A quase totalidade do material, é das Ex Colonias Inglesas. 
Como geralmente acontece em Fauna, algumas séries tem outros animais no meio. Tudo etiquetado e somando 507 Euros = Acima de R$ 2.400. Aqui pedimos - de 
14% do valor de catálogo,  que dá boa margem para revenda, além de ser de um tipo de “animal” especi� co. Prevalecem as décadas de 70 e 80...................................285
4.069  */** FAUNA - BORBOLETAS/MARIPOSAS - Grandiosa coleção dentro de classi� cador com pelo menos 230 !! séries completas entre décadas de 70 e começo 
de 90. Tudo sem carimbo e a grande maioria ** (goma plena) Dezenas de séries cotando acima de 15 Euros e alguns até acima de 40 Euros. Como geralmente acontece 
em Fauna, algumas séries tem outros animais no meio, principalmente outros insetos. Tudo etiquetado e somando 2.610 !! Euros = perto de R$ 12.000. Aqui pedimos 
menos de 14 % do valor de catálogo,  que dá inclusive boa margem para revenda, além de ser de um tipo de “animal” especi� co. Ótimo para quem quer começar 
uma coleção...............................................................................................................................................................................................................................................................1.575
4.070    FAUNA - BORBOLETAS/MARIPOSAS - 99 peças diferentes, maioria Fdcs e entre anos 1960 e 2012........................................................................................215
4.071    FAUNA - BOVINOS - 44 peças diferentes entre 1940 e 1992. Incluso Búfalo...................................................................................................................................100
4.072    FAUNA - CAVALOS - 56 peças diferentes entre 1949 e 2005..............................................................................................................................................................100
4.073    FAUNA - COBRAS/SERPENTES - 56 peças diferentes entre 1949 e 2005..........................................................................................................................................100
4.074  */**  FAUNA - CONCHAS - Coleção montada em folhas e todos em protetores, contendo 129 séries, quase todas **, diferentes e sem carimbo (talvez umas 
5 estejam carimbadas) + 24 Blocos. Maioria dentro dasdécadas de 60 a 80 e várias séries das Ex colonias Inglesas e Francesas. No total, 1.150 Euros Aqui pedimos
menos de  0,55 !! centavos de Real o Euro, que corresponde a menos de 12% do seu valor. No varejo, este material não é encontrado por menos de R$ 2,00 o Euro. 
Inicial vantajoso até para eventual revenda..............................................................................................................................................................................................................540
4.075    FAUNA - CRUSTÁCEOS - 25 peças diferentes, maioria Fdcs e entre 1982 e 1994.............................................................................................................................100
4.076    FAUNA - FELINOS em GERAL - 102 peças diferentes entre anos 30 e ano 2000............................................................................................................................350
4.077    FAUNA - GIRAFAS - 56 peças diferentes entre 1949 e 2005...............................................................................................................................................................100
4.078  */**  FAUNA - PRIMATAS - Classi� cador contendo 47 séries completas e diferentes entre anos 70 e começo dos anos 90. Tudo sem carimbo e a maioria ** 
(goma plena) diversos itens cotando acima de 20 Euros. Como geralmente acontece em Fauna, algumas séries tem outros animais no meio. Tudo etiquetado e somando 
673 Euros. Aqui pedimos R$ 0,62 centavos de Real o Euro que dá boa margem para revenda, além de ser de um tipo de “animal” especi� co........................................380
4.079    FAUNA - SAPOS/RÂS - 29 peças diferentes, maioria Fdcs e entre 1963 e 2000.................................................................................................................................120
4.080    FAUNA - TARTARUGAS - 27 peças diferentes entre 1963 e 1992.........................................................................................................................................................100
4.081  **  FAUNA - TARTARUGAS - Folhas de classi� cador contendo 71 séries/selos/mini folhas completas e diferentes entre anos 70 e começo dos anos 90. Tudo 
sem carimbo e  basicamente tudo  ** (goma plena) Como geralmente acontece em Fauna, algumas séries tem outros animais no meio. Tudo etiquetado e somando 679 
Euros. Aqui pedimos bem menos de R$ 1 o Euro que dá boa margem para revenda, além de ser de um tipo de “animal” especí� co - Lote 11.596 da nossa 65ª VSO com 
preço original de R$ 600 e agora sendo vendido com desconto no valor.............................................................................................................................................................480
4.082    FAUNA - URSOS - 36 peças diferentes entre 1957 e 1993.....................................................................................................................................................................110
4.083  **/*  FAUNA EM GERAL - 7 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/5/2018 contendo basicamente só séries completas e/ou algum animal especí� co. 
Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o país/animal. Caso for do interesse do comprador, enviaremos a informação 
detalhada de cada item. Lote 11.397 (Afeganistão) Lote 11.427 (Bhutan) Lote 11.487 (Libia)  Lote 11.516 (Papua) Lote 11.519 (Portugal/Açores/Madeira) Lote 11.573 
(Vietnã) e Lote 11.575 (Abelhas) Valor original dos 7 lotes R$ 545, agora sendo oferecido em 1 lote só com preço reduzido....................................................................380
4.084  **  FERROVIA - Iugoslávia - Ano 1949 - Michel Bloco 4A (picotado) Catálogo Michel 250 Euros.......................................................................................................180
4.085    FERROVIA - 37 peças diferentes entre anos 1957 e 2006.....................................................................................................................................................................120
4.086  *  FLORA - Argentina - Exposição TEMEX 1961 - Livro o� cial da exposição, numerado, com as emissões alusivas, todas em quadras e a� xadas com charneiras. 
Yvert 629/32 normal e depois cada valor (temática Flora) em PROVAS de cor, com 4 diferentes ou seja, cada selo tem 4 provas de cor = 16 selos x 4 (quadra) = 64 selos. 
Cada par sem picote marca U$ 25 (perto de R$ 100) no catalogo Argentino. Aqui pedimos apenas R$ 3 !! por prova ou R$ 12 !! por quadra........................................180

Nossa 69ª VSO será realizada em Março de 2020
 e será exclusiva de um único e� ólio
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4089 - Série completas em folhas

4097 - Orquídeas - 104 peças

4091

4102 - Fogo/Bombeiros  - 46 peças

4101

4087

4096 - Orquídeas - 76 Fdcs diferentes

4088 - Série completa em folhas sem picote

4095 - Orquídeas - Grande Coleção em 3 Albuns
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TEMÁTICOS EM GERAL (Sequencia Alfabética) Continuação
4.087  **  FLORA - Costa do Mar� n - 1985 - Yv 726A/C - Série completa em quadras, sem picote ! A quadra com picote seria cotada em 408 Euros (4 séries) Segura-
mente sem picote merece um acréscimo considerável............................................................................................................................................................................................405
4.088  **  FLORA - Costa do Mar� n - 1986 - Yv 756/759 - Série complea em folhas completas com 25 selos e SEM PICOTE . Aqui cada série sai a R$ 8...................180
4.089  **  FLORA - Costa do Mar� n - 1991 - Yv 886/887 (Orquídeas) Série completa em folhas completas com 25 selos e SEM PICOTE . Canto datado. Aqui cada 
série sai a menos de R$ 15............................................................................................................................................................................................................................................315
4.090  *  FLORA - Haiti - Yv 665/667 + Aéreos 444/446 (Orquídeas) Série completa em pares horizontal sem picote.................................................................................110
4.091  **  FLORA - Monaco - Yv 1628/1633 (Cogumelos) Série completa sem picote - 180 Euros...................................................................................................................180
4.092  *  FLORA - Monaco - Yv 1877/1880 (Cactos) em tira horizontal sem picote e no lado esquerdo, a mesma série mas faltando sempre 1 cor em cada selo, ora verde, 
ora majenta. Curioso por estarem na mesma tira. Na parte traseira, mancha da tira do classi� cador. Pela frente não se nota isto............................................................100
4.093  ◉/** FLORA - CACTOS/ÁRVORES - Coleção dentro de pasta, contendo 224 itens diferentes entre séries/Blocos e mini folhas. Talvez uns 10% estejam carim-
bados, mas todo o resto sem carimbo, com muito material **. Diversas séries com seus respectivos Blocos. Incluso 2 Cadernetas. Predominam as décadas de 60 a 80, 
mas algo antes disto no meio. Cerca de 1.200 Euros de catalogo = Cerca de R$ 5.800. Aqui pedimos apenas ín� mos 10% !! deste valor, que no caso de uma revenda 
no varejo é possível duplicar facilmente o valor pago..............................................................................................................................................................................................520
4.094   ◉/**  FLORA - COGUMELOS - Coleção dentro de pasta, contendo 249 itens diferentes entre séries/Blocos e mini folhas. Talvez uns 10% estejam carimbados, 
mas todo o resto sem carimbo, com muito material **. Diversas séries com seus respectivos Blocos. Incluso 2 Cadernetas. Predominam as décadas de 70 a 90, mas 
algo antes disto no meio. Cerca de 1.600 Euros = Cerca de R$ 7.700. Usamos a mesma proporção do lote acima, ou seja, 10% do valor de catálogo...............................695
4.095  /**/* FLORA - ORQUÍDEAS - Enorme coleção acondicionada em 3 albuns próprios, com centenas e centenas de séries, basicamente separadas por país 
ou continente. Só de Blocos, são + de 150 !! todos diferentes, fora as mini folhas/ dezenas e dezenas de peças em geral, material sobressalente, repetições, materi-
al que não foi colocado nos albuns, catalogo ilustrado alusivo ao tema. Ao todo temos 8 volumes (7 com selos e peças e 1 referente ao catalogo ilustrado) Basica-
mente começa nos anos 30 e vem até o começo dos anos 2000. Incluso várias sem picote. Basicamente todas foram adquiridas individualmente ou em pequenos 
lotes. Se forem adquiridas isoladamente, certamente a pessoa gastará + que o dobro que pedimos pelos lote todo. Oportunidade ímpar para se adquirir uma 
coleção com "potencial" desta planta, que é seguramente a + procurada e colecionada dentro do seguimento de Flora. Mediante solicitação poderemos enviar 
algumas imagens pelo whatsap......................................................................................................................................................................................................2.000
4.096  FLORA - ORQUÍDEAS - Só FDCs - Coleção com 76 diferentes (sem Brasil) Décadas de 60 a 90. Diversos itens melhores no meio: Bolivia Bloco Michel 148 
(26 Euros para sem carimbo) Costa Rica Yv 600/619 (45 Euros para sem carimbo) China Yv Bloco 49 (22 Euros para sem carimbo) Ecuador Yv 1006/8 + Aéreos 722/25 
(28,50 Euros para sem carimbo) Gana Yv 41/53A e 201/11 (65 Euros para sem carimbo) Hungria Yv 3129/34 + Bloco 193 (41 Euros para sem carimbo) e Uganda Yv 
620/3, 644/7, 678/81, 699/702 + Blocos 114 e 119 (40 Euros para sem carimbo) - Só estes citados cotam 267 Euros = Acima de  R$ 1.250.............................................325
4.097  FLORA - ORQUÍDEAS - 104 peças diferentes: Postais, Aerogramas, Circulados, Carimbos, Inteiros Postais, Franquia Mecânica etc. Alguns registrados no 
meio. Não há nenhum FDC, que estão no lote acima. Sem Brasil. Pelo menos 35 paises diferentes. Anos 1947 a 2006. Pouco comum aparecerem quantias assim e nos 
2 lotes (este e o superior) quase não há repetição, portanto seria um belo começo de coleção com 180 peças basicamente diferentes !...................................................285
4.098  ◉/** FLORA - ORQUÍDEAS  - Coleção dentro de pasta, contendo 142 itens diferentes entre séries/Blocos e mini folhas. Menos de  10% estão carimbados, mas 
todo o resto sem carimbo, com muito material **. Diversas séries com seus respectivos Blocos. Bem abastecido nas procuradas séries da Guiana Britanica. Incluso 
itens nelhores, como: � ailandia Yv 470/77 (85 Euros) e Venezuela Yv 649/56 + Aéreos 755/64 (40 Euros) De todas as � ores, é sem dúvida, a + procurada. Di� cilmente 
este tipo de material é encontrado por menos de R$ 2 o Euro. Cerca de 1.250 Euros = Cerca de R$ 6.000. Aqui pedimos apenas 12% !! deste valor................................650
4.099 - FOGO/BOMBEIROS - Brasil - 5 recibos de pagamento referente renovação de seguro contra fogo, da empresa: Cia Petropolitana - Petrópolis, sendo 4 da 
empresa: Imperial Fire Insurance Companny (agencia do RJ) e 1 da Alliance Life and Fire Assurance Company (John H. Bellamy - agente no RJ) 2 com selos � scais 
pagando o valor do imposto e 3 com indicação de pagamento através de carimbo. Anos 1887, 1890, 1900, 1901e 1903............................................................................150
4.100  - FOGO/BOMBEIROS - Ano 1891 - Brasil - Apólice de seguro no valor de 30 contos de Réis, da Cia Imperial de Seguros contra Fogo (Imperial Fire Insurance 
Company) Agencia Rio de Janeiro. 2 selos � scais da 1ª emissão da República (Cruzeiro do Sul) Documento medindo 52x42cm............................................................150
4.101    FOGO/BOMBEIROS - Salvador - Ano 1893 - Inteiro Postal tipo envelope, circulado para a Nicaragua, com chegada. Figura igual série Yvert 63/72 � gu-
rando Gal Ezeta com quepe alusivo ao Chefe dos Bombeiros. Pouco comum aparecerem estas peças circuladas para outro país...............................................................200
4.102    FOGO/BOMBEIROS - 46 peças diferentes entre anos 1882 e 2004...................................................................................................................................................200

4099
40904100

4092
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TEMÁTICOS EM GERAL (Sequencia Alfabética) (Continuação)
4.103    FOGO/BOMBEIROS - Coleção referente a 2ª parte do lote # 3.115 da nossa 66ª VSO de 13/10/2018, agora contendo 118 folhas, montadas no mesmo padrão 
até por serem oriundas do mesmo arquivo, que é do exterior. Não podemos garantir se existe repetição entre este lote e o # 3115. Ao que tudo indica, parecem ser 2 
coleções e que em algum momento foram "fundidas" numa só..........................................................................................................................................................................1.800
4.104    FOSSÉIS/PINTURA RUPESTRE/ANIMAIS PRÉ HISTÓRICOS - 21 peças diferentes entre anos 1961 e 2002.........................................................................100
4.105    FRUTAS - 54 Peças diferentes entre anos 1956 a 1999..........................................................................................................................................................................100

4.106  -  JORNALISMO - Coleção montada em 186 folhas (maioria de exposição) contendo centenas de selos e principalmente 
peças em geral a respeito do que tem relação com este tema, como: Literatura, Livros, Imprensa, Censura, Processos de Im-
pressão, muitos Jornais (principalmente do século 18 ! e 19) Tipogra� a, Letras, Escrita, Pré Filatélico da Italia com carimbo do 
Conselho de Imprensa, Impressos/Circulares da Igreja (século 19) Tarifas para Impressos, Gutemberg, Publicidade, Cintas e 
muito +. As folhas não estão no padrão atual de tamanho, portanto precisam ser remontadas e também estão na lingua Italiana. 
Além disto, em algumas folhas faltam algumas peças (provavelmente retiradas para uma remontagem) e ao mesmo tempo, tem 
material sobressalente que não foi montado. Ideal remontar, aproveitando o material, a descrição e a idéia da coleção. Material 
oriundo do exterior e muito limpo de um modo geral. Só os Jornais valem no minimo R$ 60 cada e tem pelo menos 30 deles no 
conjunto. Fotografamos apenas algumas paginas da coleção, que tem enorme potencial........................................................3.000
4.107    LENIN/MARX/ENGELS - 20 peças diferentes, predominando logicamente os paises socialistas.................................................................................................150
4.108   LIONS - 95 peças diferentes, sendo 47 do Brasil. Anos 1940 a 2012...................................................................................................................................................180
4.109   MÃOS - Grandioso conjunto com 374 peças diferentes, englobando todos os 5 continentes e entre anos 1930 e 2004. Incluso 3 fdcs da Hungria com blocos 
Yvert 162, 181 e 195 que marcam 110 Euros sem carimbo. Nunca antes tivemos um conjunto assim tão grande. Ideal para quem quer começar esta temática. Aqui pedi-
mos menos de R$ 2 por peça que em muitos casas sequer paga o valor do selo usado..........................................................................................................................................630
4.110    MEDICINA - Ano 1854 ! - Ecuador - Sobrecarta o� cial enviada pela prefeitura de Ambato, com carimbo � gurando Olho: Sello de La Policia. Raro item 
temático e provável o 1º carimbo alusivo à este tema. Item de exposição............................................................................................................................................................250
4.111    MEDICINA - AIDS - 25 peças diferentes, entre anos 1987 a 2013......................................................................................................................................................100
4.112  (*) MERGULHO - Monaco - 1962 - ENSAIO (desenho) original de artista, feito à lápis, do selo Yv 591 no tamanho de 29 x 21 cm. Assinado pelo artista Claude 
Durrens. Provável único. Item para o expositor internacional..............................................................................................................................................................................530
4.113  **  MINERALOGIA - Alemana Oriental - 1969 - Selos Michel 1468 e 1471 - Raro conjunto com 9 provas de impressão (fases) todos sem picote. Segundo o 
catalogo Michel elas valem entre 25 e 90 Euros (entre R$ 120 e R$ 420) 4 de cada facial, incluindo um par vertical com intervalo. Material só encontrado na Alemanha. 
Luxo. Aqui pedimos apenas R$ 35 por item..............................................................................................................................................................................................................285
4.114  MINERALOGIA - Caixa de sapato com 131 peças diferentes. Incluso algo de Fósseis, Jóias, Mineiros, Geologia etc. Anos 1949 a 2004..................................215
4.115  **  MINERALOGIA - Monaco - Yv 1730/1735 - Série completa sem picote - 120 Euros......................................................................................................................120
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4.116    MINERALOGIA - 55 peças diferentes entre anos 1957 e 2004...........................................................................................................................................................200
4.117    MOTOCICLISMO - 45 peças diferentes, entre anos 1938 a 1994..........................................................................................................................................................150
4.118    MÚSICA - Conjunto em caixa de sapato, contendo 295 peças � latélicas diferentes (Fdcs, carimbos, franquia mecânica, Máximos, circulados etc) entre 
décadas de 40 e 90. Grande variedade de paises. Incluso Músicos, Instrumentos Musicais, Festivais, Teatro, Partituras, Hinos e muitos outros aspectos. Aqui pedimos 
menos de U$ 1 por peça que é muito barato..........................................................................................................................................................................................................1.000
4.119  */**  NATAL - Canadá - Coleção com 19 diferentes CADERNETAS, entre década de 90 e começo de 2000. Maioria **, mas algumas com pontos de ferrugem. 
Só calculamos o facial : U$C 82 = cerca de R$ 200 - Lote 11.685 da nossa 65ª VSO, agora oferecido com preço reduzido...........................................................................135
4.120  / **/*  NATAL - 2 Classi� cadores + diversas peças soltas + folhas montadas (algumas parcialmente/provisoriamente) + começo de coleção intitulada "Música 
de Natal" - Vide imagem + 48 folhas montadas com basicamente todas as emissões mundial dos anos 1972 e 1973 (não conferimos se são todas) com diversos blocos, 
algo de literatura, roteiro de exposição etc. Material que pertencia ao ex colecionador do tema, Claudio Monteaperto (SP).....................................................................500
4.121 - NATAL - Coleção premiada várias vezes nacionalmente e em exposições bi-nacionais, composta de 80 folhas harmoniozamente montadas e distribuido 
em vários capitulos. Diversos itens interessantes no meio, como: 2 V-Mails (1 ainda em formato grande) + Envelope com voo especial da India Inglesa (1936) 
+ Vôo especial do Zeppelin (1934) + Bloco da � uringia (400 Euros) + Penny Black usado (sem margens) + Envelope registrado com série dos sinos de Berlin 
(1953) + Sobrecarta pré � latélica do Brasil, saindo de Lorena (SP) sem carimbo, mas com data 25.12.1836 + Fórmula Social de Portugal + Cartão Postal de 
Betlém - Levante Austríaco(ano 1899) e muito mais. Durante anos sempre na ocasião do Natal, esta coleção foi exposta em diversas agencias dos Correios. Além 
da coleção montada, acompanha outra da Austria e só dos carimbos de Cristkindl (Menino Jesus) também montada em 50 folhas de exposição, com cerca de 
100 peças no total. Ex coleção Cláudio Monteaperto. Fotografamos algumas páginas, para que o comprador tenha uma idéia de como foi montada...........2.500

4113

4115

4103 - Fogo/Bombeiros - Coleção em 118 folhas montadas

4118 - Música - Caixa com 295 peças

4112

4110 - Ano 1854 !
4120 - Coleção de Música
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4122 - 6 peças no total

4123

4131

4128

4130 - Pintura - Caixa com 253 peças

4146
4149

4145 - 12 diferentes cores

4148 - Graf Spee

4147 - 4 Postais
4152 - Feldpost - 40 envelopes4133
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TEMÁTICOS EM GERAL (Sequencia Alfabética) Continuação
4.122  - NAVEGAÇÃO - 6 diferentes conhecimentos de embarque, maioria de navios Italianos ou partindo de lá. Navios: Afriquin (ano 1833) Guglielmo (1833) ......
Pasquale (ano 1833) Ester (1877) e City of Nice (1817 - com selo o� cial do Consul General da Sardenha) + outro sem indicação do navio e saindo da Inglaterra. 2 
deles com indicação de navios vindo para o Rio de Janeiro....................................................................................................................................................................................200
4.123 NAVEGAÇÃO - SÓ SINISTROS  - Conjunto em 3 folhas , originário da premiada coleção de Francisco Sérgio Marinho (DF) composto de 5 peças, todas 
avariadas em função de acidentes com seus relativos navios: Camorin (1930) Mongolia (1917) SS Russie (1901) Finance (1908) e outro do Egito para a Italia com 
carimbo Naufrágio. Todos devidamente descritos e no estado normal de peças deste seguimento..................................................................................................................630
4.124  ** NUMISMÁTICA - Coleção dentro de classi� cador, contendo 71 séries/selos/mini folhas diferentes entre décadas de 70 e começo de 90. Todos etiquetados. 
Acompanha + 33 peças � latélicas diferentes com alusão ao tema, que engloba: Moedas, Notas, Bancos e algo de Medalhas. Os selos cotam 557 Euros........................440
4.125    PESCA - 45 peças diferentes, entre anos 1961 a 2005............................................................................................................................................................................150
4.126    PETRÓLEO - 37 peças diferentes, entre anos 1935 a 1994...................................................................................................................................................................170
4.127  ◉/**  PINTURA/ARTE - Volumosa coleção dentro de 2 pastas plásticas, contendo cerca de 500 itens entre séries/blocos/mini folhas (milhares de selos no total) 
etc. Talvez uns 10% do material esteja carimbado/usado, mas o restante todo sem carimbo e a grande maioria **. Muitas séries com seus respectivos Blocos. Ordenado 
basicamente pelos paises de A-Z e todos em protetores. Predominam as décadas de 60 a 80, mas algo antes e depois disto no meio. Basicamente todos diferentes. Se 
tem alguma repetição, é uma quantia ín� ma. Cerca de 2.500 Euros = Cerca de R$ 12.000. Aqui pedimos pouco + de 8 % !! ....................................................................900
4.128  **/*/(*)  PINTURA - Só Tchecoslovaquia - Bela coleção em folhas avulsas de classi� cador, contendo 49 séries completas + 40 mini folhas (parte destas mesmas 
séries) + 6 Blocos. Todos diferentes e vindo desde a 1ª série (75 Euros) até o ano 2002. Só do tipo "grande". Tudo sem carimbo, maioria **, mas alguns (*) no meio, bem 
como alguns com pontos de ferrugem. Interessantes valores no meio, como Yv.:  1530/34 (75 Euros) 1601/05 (50 Euros) 2415/19 (55 Euros) 2556/60 (55 Euros) 2655/59 
(50 Euros) 2697/700 (55 Euros) 2701/05 (100 Euros !) e 2783/5 (80 Euros) Incluso algo de Tesouros no meio - 1.160 Euros de catalogo = Acima de R$ 5.500. Aqui 
pedimos apenas 14% do valor de catálogo, que é muito vantajoso, visto qe não é toda hora que aparece este tipo de material e nesta quantidade. Mediante solicitação, 
enviaremos a relação dos numeros dos selos constantes neste lote........................................................................................................................................................................630
4.129  **/* PINTURA - Haiti - Yv 692/695 + Aéreos 472/474 (Van Gogh, Rembrant, Rubens e outros) Série completa em pares horizontal sem picote e com cores no 
fundo. Na série normal, o fundo é branco. Seriam PROVAS ?...............................................................................................................................................................................100
4.130    PINTURA - Caixa de sapato com 253 peças diferentes, predominando os Fdcs e muitos em séries completas, bem como Blocos, mini folhas etc. Variedades 
de paises e épocas. Pela 1ª vez temos uma quantidade de peças assim para venda. Incluso algo de Arte em geral, escultura etc. ..............................................................750
4.131 - PINTURA - Album com 100 � gurinhas diferentes, editado nos anos 30 na Alemanha e denominado: Die Malerei der Gotik und früh Renaissance (A pintura 
do Gótico à Pré Renascença) - Volume 2 - Completo, com todas em cores e em formato maior - Luxo.........................................................................................................170
4.132    PREMIO NOBEL  - 48 peças diferentes, sendo 20 da Suécia. Anos 1961 a 2005................................................................................................................................100
4.133    PROPAGANDA  - Ano 1894 - França - Escasso envelope timbrado da "Société de Publicité Postale Universelle" circulado internamente com selo Sage e 
perfuração SPU. Diversas propagandas impressas: Maritimo, Joalheria, Medicina, Alfaiataria, Hotel, Seguros etc...................................................................................1.000
4.134    RADIO - 63 peças diferentes, entre anos 1938 a 1998. Incluso alguns cartões de radioamadores (não selados)..........................................................................100
4.135    ROTARY - 130 peças diferentes, sendo 56 do Brasil. Anos 1948 a 2005............................................................................................................................................200
4.136    TELEFONE - 54 peças diferentes, entre anos 1934 a 1992...................................................................................................................................................................100
4.137    TRAJES TIPICOS/COSTUMES - 28 peças diferentes, maioria Fdcs. Entre anos 1957 a 1999........................................................................................................100
4.138  **  TRANSITO - Portugal - 1978 - Yv 1382a - Variedade: Valor facial no lado esquerdo. Sem cotação no catalogo Yvert. Marcante item....................................150
4.139    TRANSITO - 72 peças diferentes, entre anos 1938 a 1993....................................................................................................................................................................220
4.140    UPAE - 29 peças diferentes, entre anos 1946 a 2002...............................................................................................................................................................................100
4.141    UTILITÁRIOS EM GERAL - 75 peças diferentes, entre anos 1935 a 1994. Engloba: Ônibus, Caminhões, Tratores, Carruagens, Guincho etc......................120
4.142    VINHO - 32 peças diferentes, maioria Cartões Postais.........................................................................................................................................................................100
4.143  */**  XADREZ - Coleção montada em folhas de classi� cador, contendo 56 itens diferentes, todos completos, ou a série completa, ou o selo completo. Todos 
numerados. Enorme variedade de paises e bem concentrado entre as décadas de 70 e começo de 90. Cerca de 300 Euros de catalogo....................................................250
4.144    ZODÍACO/HOROSCOPO - 43 peças diferentes, entre anos 1961 a 2012..........................................................................................................................................140

2ª GUERRA (Sequência por ano)
4.145  ** Ano ? -  INGLATERRA - 12 diferentes cores e faciais, � gurando o Fuhrer e inscrição "SS-GB" - Paródia, tanto que no verso tem o carimbo "Fantasy".............120
4.146   Ano 1938 - KARLSBAD (Sudetos) - Envelope subscrito com selo Michel 13, com data 4.10.38 - Qualidade e origem européia - 400 Euros..................................285
4.147  Anos 1938/1939 - REICH - 4 Cartões Postais com a mesma imagem do Fuhrer, de per� l, sendo 2 não circulados (mas selados e carimbados) e 2 circulados, 
ambos com carimbos dos Sudetos e selo do Reich e da Tchecoslovaquia.............................................................................................................................................................200
4.148  Ano 1939 - REICH - Cartão Postal circulado pelo Feldpost, com etiqueta e carimbo alusivo ao 12º Cia do Serviço Naval ? � gurando o famoso Navio "Graf 
Spee" que foi explodido por seu capitão aqui na América do Sul. Não podemos a� rmar se foi enviado por algum marinheiro e se esta Cia Naval era relativa à tripulação 
do navio.........................................................................................................................................................................................................................................................................100
4.149     Ano 1940 - Folder em homenagem ao triunfo do Marechal de Campo Rommel na Africa. Sem os selos e os carimbos. Muito bem conservado...............130
4.150   Ano 1940 - REICH - Propaganda de Guerra. Inteiro tipo “caricatura” � gurando Chamberlain e com dizeres : Não vale 1 centavo. Circulado internamente 
pelo Feldpost (Correio de Campanha) Muito bem conservado. Peças realmente circuladas não são fáceis de aparecer. Vimos muitas de “favor” no mercado................300
4.151  Anos 1940/1942 - REICH - Lote com 19 Cartões Postais  circulados pelo Feldpost (Correio de Campanha) e isentos de selos...............................................130
4.152  Anos 1940/1943 - REICH - Lote com 40 envelopes circulados pelo Feldpost (Correio de Campanha) e isentos de selos. Maioria com a carta ainda dentro.
Aqui pedimos apenas R$ 5 por peça que dá boa margem até para uma possível revenda.................................................................................................................................200

4138 - Legenda invertida
4151 - Feldpost - 19 Cartões Postais
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4154
4155 - Caricatura

4153

4163

4158

4157

4162 - 2 Envelopes

4166

4167

4161 - V Mail - 20 peças

4164 - 12 valores diferentes

4156
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2ª GUERRA (Sequência por ano) Continuação
4.153   **/*  Ano 1942 - HOLANDA - Blocos Yvert 1/2 (Legião) com alguns pontos de ferrugem. Maioria do selos ** - 230 Euros no Michel.............................................180
4.154   Ano 1942 ? - JAPÃO - Inteiro Postal (2 Sen) tipo cartão postal militar, sem uso, referente propaganda de guerra Japonesa, � gurando a rendição do Exército 
Britânico em Singapura em 15/2/1942. Pintura feita por Miyamoto Saburo.......................................................................................................................................................100
4.155   Ano 1942 - REICH - Propaganda de Guerra. Inteiro tipo “caricatura” � gurando Chamberlain e com dizeres : Não vale 1 centavo. Circulado internamente. 
Muito bem conservado. Peças realmente circuladas não são fáceis de aparecer. Vimos muitas de “favor” no mercado................................................................................220
4.156  (*)  Ano 1943 - LEGIÃO BELGA - Michel Especial XVIII (Facial 50Fr) - Não colocados à venda. Mini folha sem goma, com DUPLA IMPRESSÃO, sendo uma 
no verso e deslocada. Segundo o catálogo Michel, poderia ser uma PROVA. Peça com alguns senões na parte superior (na margem externa) Selos perfeitos. A mini fol-
ha sem variedade é cotada em 400 Euros...................................................................................................................................................................................................................405
4.157  * Ano 1943 - THERESIENSTADT (Bohemia e Moravia) Margem direita de folha. Michel ZU 1Goma plena, sem charneira e apenas levissimo ponto de ferru-
gem no picote superior, não visivel pela frente. Foto certi� cado de expertização (09/2017) Robert Brunel + expertizado Pickenpack - 650 Euros................................800
4.158  ** Ano 194 ? - Rara etiqueta do partido do Fuhrer (NSDAP) na Dinamarca. Margem inferior de folha. Escassa aparecer por aqui..............................................500
4.159  ** Ano 194 ? - Rara etiqueta do partido do Fuhrer (NSDAP) na Dinamarca. Idem ao lote anterior, mas não margem de folha.....................................................350
4.160  * Ano 1944 - REICH - Propaganda de guerra, feito pelos Britânicos, � gurando Himmler acorrentando Civis. Escasso FALSO de guerra, mas com dobra no canto 
 superior direito e discreto vinco central..................................................................................................................................................................................................................900
4.161    Ano 1944 - USA - Lote com 20 V-Mail (Micro� lme pequeno) todos enviados de familiares, para o mesmo soldado: Sgto Benjamin Hayward e todos dentro 
do mês de Agosto de 1944...........................................................................................................................................................................................................................................150
4.162   Ano 1944 - USA/BRASIL - 2 Envelopes censurados circulados para Curitiba com chegada e enviado pelo mesmo cadete aviador Brasileiro: Henrique 
Kucharski. Selos diversos. Curioso.............................................................................................................................................................................................................................100
4.163    Ano 1944 - RUSSIA - Espécie de Inteiro Postal circulado, com 3 diferentes carimbos Russos e caricatura, � gurando soldado do Exército Vermelho afun-
gentando soldados alemães. Possível carimbo de censura Russo. Muito bem conservado................................................................................................................................150
4.164  **  Ano 1944 - ITALIA - Propaganda de Guerra - 12 valores diferentes (série completa) com sobreestampa GNR - Sassone 13/24 - Série completa, salvo 1 valor do 
25c que tem aderência. Não constam do Yvert - 425 Euros pelo tipo + barato pelo catalogo Sassone..............................................................................................................285
4.165  (*) Ano 1945 - Inselpost Michel 13b - Hela (Submarino) Emitido sem goma. Parecer de autenticidade datado de 1949 - 320 Euros............................................500
4.166  (*)  Ano 1945 - ITALIA - Corpo Polaco - Sassone Blocos 2/4 - 400 Euros ?..............................................................................................................................................225
4.167    Ano 1945 - KURLAND - Envelope não circulado com série completa (Ocupação Completa) com carimbo: Paulshafen(Kurland) (Pavilosta) Todos expertiza-
dos Van Loo. Selos: 1 I, o bom tipo 2 VI, 3I, 4A e 4B - Só o nº 4B tem alguma ferrugem - 540 Euros para os selos carimbados........................................................................530
4.168  **  Ano 1945 - CROACIA - Legião - 2 selos do Bloco Yv 9, facias 50+50 e 100+100.................................................................................................................................180
4.169  * Ano 1947 - ESTONIA/LETONIA - Campo de refugiados Norte Americano, na cidade de Hanau (Alemanha) 2 vinhetas em quadras margem de folha, 
mostrando o brazão dos 2 paises................................................................................................................................................................................................................................130
4.170  **  Ano 1943 - CROÁCIA - LEGIÃO CROATA - Conjunto especializado oriundo do exterior, montado em folhas com descrição e contendo 36 diferentes PRO-
VAS de cor/impressão da série Yvert 100/103 + selos normais + Bloco normal com e sem picote + 2 variedades em blocos do selo Yvert 103: Ambos com duplo picote 
vertical, um mais e outro menos deslocado. Segue alguma literatura a respeito...............................................................................................................................................1.800

4168
4160

4169

4159
4170 - Legião Croata - Coleção especializada
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4171 - 15 diferentes cartões

4173 - 6 Cartões

41764175
4174

4182 - Coleção com 90 Cartões 

4180 - 3 Cartões

4177 - 6 Cartões

4186 - Dachau

4181 - 3 Cartões

4185 - Dachau

4179 - 3 Cartões

← 4178

4172
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2ª GUERRA (Sequência por ano) Continuação
4.171  - REICH - 15 diferentes cartões postais � gurando cenas e hinos/canções. Maioria da mesma série. Todos sem uso........................................................................245
4.172  - REICH - Cartão postal colorido, � gurando avião Junkers Stuka, JU 52 e soldados descarregando. Ótimo estado.........................................................................150
4.173  - REICH - 6 diferentes cartões postais coloridos, � gurando diferentes lugares dentro da residência o� cial do Fuhrer nos Alpes, em Obersalzberg. Apenas 1 
circulado. Muito bem conservado..............................................................................................................................................................................................................................230
4.174  -  REICH - Cartão Postal colorido da série Submarino, � gurando volta da tripulação. Novo sem uso. Escasso cartão.....................................................................210
4.175  -  REICH - Cartão Postal colorido da série Submarino, � gurando Comandante no periscópio. Escasso cartão................................................................................210
4.176  -  REICH - Cartão Postal colorido da série Submarino, � gurando volta da tripulação. Novo sem uso. Escasso cartão.....................................................................260
4.177  -  REICH - Escasso conjunto com 6 Cartões Postais referente encontro da SA em Berlin entre 15 e 17 de Julho de 1938. Escasso conjunto ainda dentro do folder 
original. Vide imagem. Ótimo estado........................................................................................................................................................................................................................600
4.178  -  REICH - 2 diferentes cartões postais coloridos, da nova Chancelaria em Berlin, mostrando os seguintes aspectos : Sala de espera e Corredor, ambas de acesso 
ao gabinete do Fuhrer e elaboradas pelo conhecido arquiteto Albert Speer. Ótimas condições.........................................................................................................................130
4.179  -  REICH - 3 diferentes cartões postais coloridos : O famoso terraço na residência o� cial do Fuhrer nos Alpes, em Obersalzburg e que foi muito retratado com 
ele recebendo as pessoas e o outro � gurando o Portal de Brandenburgo. Ambos sem uso e bem conservados + Cartão Postal colorido, � gurando líder de patrulha com 
traje de inverno, durante a Ocupação da Finlândia. Ótimas condições. Total 3 cartões ...................................................................................................................................190
4.180  -  REICH - 3 diferentes Cartões Postais referente o dia da arte alemã (Tag der Deutschen Kunst) Anos 1937 a 1939. Todos com seu carimbo comemorativo alu-
sivo, mas aparentemente não circulados...................................................................................................................................................................................................................100
4.181    PORTUGAL - 3 diferentes cartões postais coloridos, sendo 1 circulado em abril/1945 internamente. 3 cenas diferentes: Canhão anti aéreo sobre reparo au-
tomóvel alemão + Artilharia do exércio alemão protegendo a costa + sapadores de construção de pontes alemãs. Todas da mesma séries e feitas pelo repórter de guerra 
PK Schödl......................................................................................................................................................................................................................................................................180
4.182  -  REICH - Classi� cador importado contendo 90 cartões (grande maioria Postais) e todos alusivos ao tema. Boa parte com a � gura do Fuhrer, mas te-
mos Mussolini no meio, Forças Armadas em geral, de propaganda, inteiros postais, Marechal Rommel, Tropas, Batalhas, Olimpíadas de 1936 etc. Só material 
de época (salvo 6 reproduções no � nal) e boa parte carimbado/circulado. Qualidade muito boa de um modo geral e muitos em qualidade européia, de onde 
vieram. Este material foi adquirido pelo agora vendedor ao longo de vários anos e ele anotou o preço de custo em cada item, para ter uma noção de valores. Ele 
gastou R$ 3.765 por todas as peças, ou seja, uma média de R$ 45 por item. Aqui estamos vendendo por um pouco mais que a metade do custo, ou seja, cada 
peça sai pela média de R$ 25. Fotografamos apenas um ou outro exemplo do lote......................................................................................................................2.250
4.183  Lote com 13 peças diferentes todas com relação à participação das mulheres na 2ª Guerra. Maioria da Resistência ou Anne Frank. Incluso Fdcs, carimbos, 
circulados etc. Anos 1959 a 1988...............................................................................................................................................................................................................................100
4.184  */**/ 6 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO, contendo 4 V-Mail e selos de 2 paises. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e 
entre parenteses o país/tipo. Caso for do interesse do comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 11.751 (V-Mail grande e depois reduzido) 
Lotes 11.801 a 11.803 (V-mail enviado das Novas Hébridas, Ilhas Salomão e Ilhas Marshall respectivamente) Lote 11.826 (Selos da Bélgica) e Lote 11.831 (Selos da 
Tchecoslovaquia) Preço original dos 6 lotes R$ 500, agora oferecido em 1 lote só, com preço reduzido........................................................................................................380

CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO - Enviadas do ou para os referidos Campos
4.185    DACHAU - 14.6.1939 - Tipo envelope com a carta dentro. Interior censurado. Selo Hindemburgo 12 Pfg...............................................................................250
4.186    DACHAU - 17.11.1940 - Parte interna da carta censurada. Falta o envelope externo......................................................................................................................220
4.187    DACHAU - 23.11.1940 ? - Tipo envelope e exterior censurado. Vinco central. Selo Hindemburgo 12 Pfg................................................................................250
4.188    DACHAU - 27.5.1941 - Tipo envelope com a carta dentro. Envelope e interior censurado. Selo Hindemburgo 12 Pfg...........................................................250
4.189    DACHAU - 20.2.1944 - Tipo Carta Bilhete, com o selo caído ou arrancado de propósito. Censurado........................................................................................250

4183 - 13 peças no total

4187 - Dachau

4189 - Dachau
4188 - Dachau
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4190 - Dachau

4191 - Theresienstadt 4192 - Theresienstadt

4193 - Weimar Buchenwald

4194 - Weimar Buchenwald

4197 - Submarino

4202 - Preto duplo

4201

4207

4206

4200

4198 - Selo sobre selo - Coleção com 650 Euros

4210

4212

4199 - Série completa em folhas

4211

4214
4204

4205

4203

4195 4196
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CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO - Enviadas do ou para os referidos Campos (Continuação)
4.190    DACHAU - 19.3.1944 - Tipo Carta Bilhete, sem selo, mas com o texto censurado.........................................................................................................................240
4.191   THERESIENSTADT - 10.4.43 ? - Recibo de envio de pacote de Praga, para o prisioneiro Oskar Ullmann...................................................................................280
4.192   THERESIENSTADT - 25.7.44 - Recibo de envio de pacote de Viena, com selo do Fuhrer 10 Pfg, para o prisioneiro Herbert Schwarzwald.........................280
4.193    WEIMAR BUCHENWALD - 14.6.1944 - Envelope com censura. Selo do Fuhrer 12 Pfg..............................................................................................................250
4.194    WEIMAR BUCHENWALD - 194 ? - Parte interna da carta censurada. Falta o envelope externo................................................................................................220

Os Próximos 3  lotes referem-se à selos do tipo “Inselpost”. Catálogo Michel no setor de “Feldpostmarken”. O 1º numero na descrição é o do selo.

4.195  ◉ 10Ab II - Expertizado Dr Dub - 600 Euros.................................................................................................................................................................................................450
4.196  ◉ 10Ab II - Expertizado Pickenpack - 600 Euros...........................................................................................................................................................................................405
4.197  (*) 13 - Hela (Submarino) Emitido sem goma - 320 Euros pelo cor + barata...........................................................................................................................................450
4.198  * / **  SELO SOBRE SELO – Cartelas contendo dezenas de itens diferentes, a grande maioria em séries completas e quase todas das Ex Colônias Inglesas, sendo 
boa parte acompanhado do seu respectivo bloco.  Tudo sem carimbo, com muita coisa **. Todos etiquetados e somando 655 Euros = Acima de R$ 3.100. Diversas 
séries marcando acim de 10 Euros de catálogo. Aqui pedimos apenas 10% do valor de catálogo.....................................................................................................................280
4.199  **  UNIFORMES MILITARES - Santa Lucia - 1987 - Série completa Yv 860/863 em folhas completas com 40 selos - 1.300 !! Euros.............................................450
4.200   /**/* VINHO - Brasil  - 6 itens diferentes : 2 Envelopes circulados pela VARIG de Porto Alegre para Caxias, com chegada e com carimbo alusivo à Festa da 
Uva. 2 timbres diferentes e um deles com o carimbo retangular correspondente. Selos regulares/selos Varig + Quadra selo RHM 251 (Imigração Italiana) com "orelha" 
no canto inferior direito + Tira de 5 horizontal selo RHM 335, � cando os 3 primeiros selos borrados + Selo RHM 722 (Festa da Uva) com deslocamento horizontal 
da cor verde (centro) para a direita + Selo regular RHM 565 (Colhedora de Uva) Par vertical com a impressão empastada +  Selo regular RHM 621 (66,00 Uva) Bloco 
de 6 horizontal com deslocamento do picote vertical..............................................................................................................................................................................................270
4.201  **  VINHO - Hungria - 1978 - Yv 2625/2628 + Bloco 38 (mosaicos - Cacho de Uva) ambos **, com e sem picote - 512 Euros.......................................................325
4.202  **  XADREZ - Berlin - 1972 - Rara quadra Michel Especial 437DD (Dupla impressão do preto) - Luxo. Peça de Exposição - 400 Euros ++.................................325
4.203  **   XADREZ - São Tomé e Principe - 1981 - Michel 703/10A (picotados) Blocos 60A/B (com e sem picote) Mini blocos 61/66A e B (com e sem picote) + Blo-
cos 67I e II (com e sem picote) 266 Euros.................................................................................................................................................................................................................205

ZEPPELIN - SELOS
4.204  *  ALEMANHA REICH  - Ano 1930 - Michel 438/439 (América do Sul) Série completa - 650 Euros.....................................................................................................540
4.205   *  ALEMANHA REICH  - Ano 1931 - Michel 456/458 (Polar) Série completa com a goma bem escurecida - 900 Euros..........................................................................600
4.206  (*) ALEMANHA REICH - Michel 438/439 - América do Sul - Série completa sem carimbo e com perfeita regomagem - 3.500 Euros ! para *..........................810
4.207 ◉  ALEMANHA REICH - Michel 438/439 - Série completa América do Sul - 800 Euros........................................................................................................................540
4.208  (*)  ALEMANHA REICH - 1931 - Michel 456/458 (Polar) Série completa sem goma - 900 Euros para gomados.............................................................................485
4.209  ◉  ALEMANHA REICH - Michel 456/458 (Polar) Os 2 primeiros com carimbo comum e o último com carimbo de Friedrichsafen - 1.300 Euros...................900
4.210  ◉  ALEMANHA REICH - Michel 496/498 ( Chicago) - Série completa - 1.000 Euros............................................................................................................................720
4.211  *  BOLIVIA - 1930 - Yv Aéreos 3A/3F - Série completa - 450 Euros..........................................................................................................................................................360
4.212  *  EGEO - 1933 - Yv Aéreos 22/27, Sassone idem. Série completa só com charneira, apenas 1 selo com pontos de ferrugem - 700 Euros no Sassone.................360
4.213  *  GRÉCIA - Yvert Aéreo 5/7 - Série completa com a goma bem parcial - 160 Euros................................................................................................................................160
4.214  **/*  HUNGRIA - 1931 - Yv Aéreos 24/25 - Série completa - nº 24 só com marca de charneira e sem ferrugem e nº 25 ** - 217 Euros.........................................180
4.215  **  ITALIA - Yv Aéreos 42/47 - Série completa, salvo o ultimo valor, que tem pequena mancha de ferrugem no parte superior - 240 Euros................................180
4.216  *  LIECHTENSTEIN - 1936 - Yv Aéreos 15/16 - Série completa. Luxuosas quadras !! canto superior de folha e absolutamente ** (goma plena, sem marca de 
charneira e sem pontos de ferrugem. Origem e qualidade européia - LUXO - 880 Euros +++.........................................................................................................................900
4.217  ** DIRIGÍVEIS - ITALIA - Ano 1926 - 2 escassas etiquetas do Vôo Transpolar. Sem picote (emitido sem goma) e picotado (vinco n parte inferior quase não 
visível pela frente) Ambas com o carimbo traseiro alusivo. Pouco comum aparecer por aqui..........................................................................................................................360

4208

4217

4216 - Ambos ** e canto superior de folha - LUXO !!

4215

4209
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4218 4219 4220

4222
4221

4225

4226

4232 4229

4224

4227

4228

4231

4230

4223
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ZEPPELIN - VÔOS (O 1º número na descrição é o do catálogo Sieger)
Os preços indicados no � nal da descrição, referem-se ao ultimo catálogo Zieger editado, em 2001. Portanto cotação de 18 anos atrás !. Os 

Vôos referentes ao Brasil estão no capítulo da Aero� latelia, entre lotes 2.389 e 2.415.
4.218   30Bb - Ano 1929 - REICH - Inteiro Postal + selo 4 Marcos Zeppelin, circulado para Los Angeles, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Pontos de ferru-
gem - 175 Euros............................................................................................................................................................................................................................................................150
4.219   57K - Ano 1930 - REICH - Envelope circulado para São Paulo, via Recife, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo 4 Marcos América do Sul. Pontos de 
ferrugem - 550 Euros...................................................................................................................................................................................................................................................400
4.220   57M - Ano 1930 - REICH - Cartão circulado para São Paulo, via Rio de Janeiro, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo 2 Marcos América do Sul. 
Pontos de ferrugem - 500 Euros.................................................................................................................................................................................................................................350
4.221   64C - Ano 1930 - USA - Envelope circulado de Nova York para São Paulo, via Recife. Carimbo tipo I. Selo U$ 2.60. Segundo o catalogo Sieger, só 70 envelopes 
foram remetidos para Pernambuco. Mancha de cola na parte inferior e pontos de ferrugem - 900 Euros.....................................................................................................900
4.222   64F - Ano 1930 - USA - Cartão circulado de Nova York para a Alemanha e com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Carimbo tipo II - Selo de 65c. Pontos 
de ferrugem - 375 Euros.............................................................................................................................................................................................................................................375
4.223   64G - Ano 1930 - USA - Envelope circulado de Lakehurst para a Alemanha e com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Carimbo tipo II - Selo de U$ 1.30. 
Pontos de ferrugem - 650 Euros..................................................................................................................................................................................................................................650
4.224    57E - 1930 - REICH - Envelope circulado para o Rio de Janeiro, com todos s carimbos alusivos ao Vôo. Selo 4 Marcos América do Sul. Peça com alguns 
pontos de ferrugem no lado direito - 550 Euros........................................................................................................................................................................................................340
4.225    57E - 930 - REICH - Envelope circulado para S.Paulo, com todos os carimbos alusivos ao Vôo + de chegada no Rio de Janeiro. Selo 4 Marcos América do 
Sul. Muito bem conservado - 550 Euros....................................................................................................................................................................................................................380
4.226    57MM - 1930 - REICH/BRASIL - Limpíssimo cartão postal circulado para Pelotas, com todos os carimbos alusivos ao 1º Vôo para a América do Sul + de 
chegada no Rio de Janeiro Franquia composta Alemanha (selo 2 Marcos América do Sul) e Brasil (selo Condor 3 - 1$000) Qualidade e origem européia.................530
4.227  58B - 1930 - ESPANHA - Cartão Postal o� cial, � gurando dirigivel dentro de hangar, circulado para os Estados Unidos, com todos os carimbos alusivos 
ao Vôo. Bela franquia múltipla com 8 selos Yv A6 (1 com defeito e não cotado) - 262 Euros dos selos usados + 125 Euros do Vo + o cartão. Qualidade européia. Ex 
coleção Adrianus Vogelaar - 387 Euros ++................................................................................................................................................................................................................325
4.228    103c - 1931 - HUNGRIA - Envelope circulado para a Alemanha, com chegada e todos os carimbos alusivos ao Vôo. Os 2 selos alusivos Limpissimo, quase 
em qualidade européia.................................................................................................................................................................................................................................................260
4.229    119f ? - 1931 - REICH - Cartão Postal circulado para os USA, com todos os carimbos alusivos ao vôo para o Artico.Selo 2 Marcos Polar. Alguma aderência 
na frente e no verso da peça.........................................................................................................................................................................................................................................270
4.230  232A - 1933 - REICH - Envelope circulado para São Paulo, com todos os carimbos alusivos o Vôo. Franquia múltipla selo Michel 440 (500 Euros !) + 90 
Euros do carimbo = 590 Euros. Peça um pouco irregular na parte superior. Temática Colombo.....................................................................................................................225
4.231    238Aab - Ano 1933 - REICH - Limpissimo envelope circulado para os Estados Unidos, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo 2 Marcos Chicago 
+ 2 selos adicionais.  - 900 Euros................................................................................................................................................................................................................................720
4.232   102Ac - Ano 1931 - HUNGRIA - Envelope circulado para a Alemanha e com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Série completa. Peça com pontos de ferru-
gem e vinco horizontal central, mas não atingindo os selos...................................................................................................................................................................................200
4.233    (134) - Ano 1931 - BRASIL/COLOMBIA - Envelope circulado do Rio de Janeiro para Colombia, via Alemanha. Franquia mista dos 2 paises. Todos os carimbos 
alusivos ao Vôo. Selo A38. Não consta este vôo no catalogo Sieger. A média para outros similares, é de 350 Euros......................................................................................300
4.234   150Aa - Ano 1932 - REICH - Cartão Postal � gurando Zeppelin sobre hangar, circulado para Curitiba e com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Franquia 
mecânica de � rma comercial......................................................................................................................................................................................................................................120
4.235    214Aa - Ano 1933 - REICH - Envelope circulado para Itayópolis (SC) e com todos os carimbos alusivos ao Vôo. No verso também carimbo que seria do 
vôo de volta (Sieger 216A) Selo 2 Marcos Zeppelin  + 3 outros aéreos. Peça com vincos e pontos de ferrugem. Pede-se veri� car............................................................100
4.236    229Aa - Ano 1933 - REICH - Envelope circulado para o Chile e com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Selo 1 Marco Zeppelin + regular + aéreo. Pontos 
de ferrugem - 90 Euros................................................................................................................................................................................................................................................100

← 4233

4236

4235

4234
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4237 4238

4239 - Zeppelin - 8 Postais

4241- Album de Figurinhas

4246

4245
4250

4251

4249

4248 - 1ª Série completa

4252 - 1ª Série completa
4253

4254 - 1ª Série completa
4255 - 1ª Série completa

4244 - 1ª Série completa

4240 - Zeppelin - 13 fotos originais do LZ 127

4243

4247 - 1ª Série completa

← 4256

4257 ←
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ZEPPELIN - VÔOS (O 1º número na descrição é o do catálogo Sieger) Continuação
4.237    286Ba - Ano 1934 - REICH - Envelope circulado para o Paraná e com todos os carimbos alusivos ao Vôo (letra c) Vôo de Natal - 2 selos regulares. Vinco 
e pontos de ferrugem - 175 Euros..............................................................................................................................................................................................................................120
4.238   441 - Ano 1936 - REICH - Envelope registrado formato um pouco maior, circulado via Estados Unidos para a Austrália !! com chegada e retornado para 
Londres. Selo 4 Marcos margem de folha e com todos os carimbos alusivos ao Vôo. Raro destino.Origem européia e quase na qualidade de lá.......................................600

ZEPPELIN - OUTROS
4.239  - 8 Cartões Postais da Alemanha, quase todos sem uso e a maioria � gurando o LZ 127 (tipo foto) ...................................................................................................225
4.240 - ALEMANHA - Anos 30 - 13 diferentes fotos originais alusivas ao dirigível LZ 127, todas medindo cerca de 16 x 22 cm. Acompanha folheto de propaganda. 
Aqui pedimos menos de  R$ 30 !! por foto original..................................................................................................................................................................................................360
4.241 - ALEMANHA - Album timbrado feito nos anos 30 na Alemanha, mostrando através de 265 � gurinhas de formato menor, toda a trajetória dos Dirigíveis e prin-
cipalmente dos seus Vôos. Infelizmente falta a � gura # 253 e a capa tem marca de contato com agua. O preço inicial é bem compatível com sua qualidade. Um album 
deste perfeito, mas é encontrado por menos de R$ 700...........................................................................................................................................................................................200

AUTÔMATOS - EXTERIOR
4.242    ALEMANHA OCIDENTAL - 12 peças entre circulados e Fdcs, anos 1981 a 1989 + AUSTRIA - Conjunto com 27 Fdcs não circulados todos do ano 1983 + 
HOLANDA,  7 Fdcs com alguns circulados. Anos 1980 e 1981 + 47 Fdc's, maioria diferentes e de 4 paises : 12 da Irlanda, 15 da Austria, 10 da Finlandia e 10 da Bélgica 
(todos circulados para o Brasil, sendo a maioria registrados) Anos 1982 a 2007. No total  93 peças. Material em qualidade européia + Brasil - Ano 1981 - 4 Envelopes 
com SE3, não circulados, mas todos com carimbo de 1º dia (10.6) e facial de 7,00. Agencias 00001, 00002 e 00003 x 2. Pontos de ferrugem.........................................200

SELOS Nº1
4.243    ALEMANHA REICH - 1872 - Espécie de cartão, circulado de Oberweimar (2012) para Halle, com chegada. Par vertical Michel 1. Peça com alguns senões 
laterais + pontos de ferrugem. De qualquer maneira, é um par do selo nº 1 e circulado no ano de sua emissão - 450 Euros.......................................................................235
4.244  ◉  AUSTRIA - Yv 1/5 - 1ª série completa - 260 Euros pelo tipo + barato....................................................................................................................................................180
4.245   AUSTRIA - Ano 1857 - Sobrecarta circulada de Viena para Neusohl, com chegada. Selo com boas margens e na cor "Amarelo Limão", catalogo Michel especial-
izado 1Mtipo III. Foto certi� cado preto e branco Dr Ferchenbauer. Limpa e em qualidade/origem  européia...............................................................................................630
4.246  ◉ AUSTRIA - Yv 1 com carimbo: Bahnpost Zwittau - 150 Euros +............................................................................................................................................................120
4.247  ◉ BOHEMIA e MORAVIA (Ocupação na 2ª Guerra) Michel 1/19 - 1ª série completa sobre fragmento. Todos expertizados Gilbert + foto certi� cado de ex-
pertização Detlef Pfei� er - 400 Euros ++...................................................................................................................................................................................................................450
4.248  */(*)  BOLIVIA - Yv 1/8 - 1ª série completa. Parte com goma original !  2.085 Euros ++....................................................................................................................1.530
4.249   /** CÁRPATOS (Ucrania) Ano 1939 - Selo Michel 1 - Fdc com carimbo alusivo (vinco vertical central) + selo isolado **.......................................................120
4.250  (*) CIA DANUBIENSE DE NAVEGAÇÃO (Austria) Yv 1 - Dois exemplares: Papel colado atrás e aminci. Reimpressões ? Vendido como tal...........................100
4.251  *  CÓS (EGEO) Sassone 1/11, Yvert idem - nº 1 sem goma - 1ª série completa - 365 Euros pelo Sassone..............................................................................................180
4.252  ÉPIRO - 1914 - Envelope aparentemente circulado para Athenas, com chegada. Série completa Yvert 1/4. Como o lote anterior, vendidos sem garantias de le-
gitimidade.....................................................................................................................................................................................................................................................................180
4.253  ◉ ERITRÉIA - Sassone 1/11, Yvert idem - 1ª série completa usada - 1.000 Euros pelo Sassone..............................................................................................................485
4.254  (*)  GAMBIA - Yv 1 e 2 - 1ª série completa - nº 1 com � ligrana e segundo o catalogo Stanley Gibbons, são bem raros desta maneira. Ambos com pontos de 
ferrugem. ......................................................................................................................................................................................................................................................................990
4.255  -  ILHA ROUAD - 1ª Série completa - nº 1 e nº 2 (*), margem de folha, assinados e expertizados, que deveria estar sobre a goma, só � cando o vestígio do ca-
rimbo do expertizador. Nº 3 *. Origem européia. Uma das boas séries do setor - 1.725 Euros.......................................................................................................................1.215
4.256  ◉ INGLATERRA - Penny Black - 1º selo do Mundo - Letras N-L - Corte conforme imagem. Carimbo 100% de Cruz de Malta....................................................350
4.257  ◉ INGLATERRA - Penny Black - 1º selo do Mundo - Letras A-H - Corte conforme imagem. Carimbo quase 100% de Cruz de Malta........................................350
4.258    INGLATERRA - Penny Black - Ano 1841 - Sobrecarta completa circulada de Fort William para Strontian com chegada e porteado com par da plancha 4 
e letras DE e EE. Corte das margens conforme imagem......................................................................................................................................................................................1.500
4.259  *  LEROS (EGEO) Sassone 1/11, Yvert idem - 1º valor com pontos de ferrugem, demais limpos - 1ª Série completa - 550 Euros pelo Sassone...........................290
4.260  * LIBIA - Sassone 1/12, Yvert 1/13 (sem o nº 9) - 1ª série completa pelo Sassone. Todos limpos - 1.200 Euros pelo Sassone...........................................................630
4.261  *  LIECHTENSTEIN - Yv 1/3, completo nos 2 tipos de papéis - 700 Euros..............................................................................................................................................540
4.262  *  NISIROS (EGEO) Sassone 1/11, Yvert idem - 442 Euros pelo Sassone - 2 selos com pontos de ferrugem, demais limpos - 1ª série completa..........................225
4.263  ◉  NORUEGA - Yv 1 - Segundo o atual foto certi� cado que acompanha o selo, ele tinha uma obliteração à pena que foi removida e o mesmo foi regomado 
para passar por novo. Posição C14. Mesmo assim, um vistoso item.....................................................................................................................................................................225

4258

4259 ←

4263 4262
4261 - Completo nos 2 papéis

4260←
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4271

4267

4270

4266 - 1ª Série completa4265 - 1ª Série completa
4264

4268

4269

4272

4287 - Fiscais Chile - 27 diferentes

4283 - Fiscais Açores - 18 diferentes

4285 - Fiscais Reich - 167 diferentes

4286

4276 - 58 peças com Perfin

4277 - Perfin - Alemanha Reich - 29 peças circuladas 4284 - Fiscais Alemanha - 183 diferentes
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SELOS Nº1 (Continuação)
4.264  ◉  NOVA ESCÓCIA - Yv 1 - Stanley  Gibbons 1 - Raro par horizontal sobre fragmento. Margens/cortes conforme imagem - 1.400 Euros pelo Yvert para 2 selos 
e 800 Libras em 2008 pelo Stanley Gibbons para 2 selos. Escasso aparecer por aqui..........................................................................................................................................720
4.265  **  NOVA GUINÉ HOLANDESA (Administração ONU) Yvert 1/19 - 1ª e única série completa. 2 baixos valores com pontos de ferrugem - 100 Euros..........120
4.266  */** OLTRE GIUBA - Sassone 1/15 - 1ª série completa pelo Sassone, alguns ** e outros bem limpos - Cerca de 400 Euros pelo Sassone.....................................205
4.267  *  PAPUA NOVA GUINÉ - Yv 1/15 - 1ª série completa - 250 Euros...........................................................................................................................................................180
4.268   ◉ PORTUGAL - Yv 1 (D. Maria) - Sem margens e escurecido na parte traseira. É um selo que tem originalmente margens bem largas (1.100 Euros).......................180
4.269   PRUSSIA - 18. ? - Espécie de cinta circulada dentro da cidade de Gumbinnen. Selo Michel 1 com corte superior irregular. Michel 500 Euros. Peça com corte 
diagonal no canto inferior esquerdo, para comprovação do conteúdo.................................................................................................................................................................190
4.270  * SIMI (EGEO) Sassone 1/11, Yvert idem - 1º valor com pontos de ferrugem, demais limpos - 1ª série completa - 542 Euros pelo Sassone.................................280
4.271  *  UCRANIA OCIDENTAL - Michel 1/4, Yvert 50/53 - 1ª Série completa pelo catálogo Michel - 2.080 Euros pelo Yvert e 4.400 Euros pelo Michel. Todos 
assinados e bem limpos. Origem européia. Nunca vimos esta série ser oferecida no mercado nacional....................................................................................2.070
4.272  *  ZARKI (Polonia - Local) Catalogos Michel e Fischer 1/3 - 1ª série completa. Não consta do Yvert - 270 Euros.............................................................................245
4.273  -  Interessante coleção contendo 136 selos diferentes nº1, novos (com e sem goma) e usados.Tudo dentro de classi� cador e um a um identi� cados e dentro de 
protetores. Um ou outro pode apresentar alguma restrição na qualidade, mas a maioria está perfeito. Na maioria dos casos, eles são o nº 1 pelo catálogo Yvert, mas 
temos alguns selos nº 1 pelo catalogo Sassone (parte Italiana) e pelo catalogo Michel (parte Alemã)Engloba os 5 continentes. Já faz um bom tempo que não tínhamos 
uma quantidade assim à venda. Aqui pedimos um pouco menos  de R$ 5 por item............................................................................................................................................630
4.274  -  MUNDIAL - Só a 1ª Série completa - Classi� cador contendo 34 diferentes primeiras séries, sempre completas, novos e usados: Carintia, Trento e Trieste, 
Nações Unidas (Genebra) Tuvalu, Wurttemberg, Reino Paladino, Baden e Emissões Gerais (Todos da Zona Francesa) Kiribati, Tripolitana, Caicos, Romenia (Ocu-
pação Alemã na 1ª Guerra) Berlin Oriental, Ocupação Italiana na Austria, Alderney, Levante Italiano (Albania) Aland, Alenstein, Saxonia, Arabia do Sul, Ucrania 
(Ocupação Alemã na 2ª Guerra) orfolk, Slesvig, Orange, Bizona, Alta Silésia, Helgoland (reimpressões) Samoa (reimpressões) Africa Portuguesa, Istria (Adm militar 
Iugoslava) Polonia (Ocupação Alemã na 1ª Guerra) Alemanha do Norte, Honduras e Governo Geral (sobre envelope não circulado) Na maioria dos casos, eles são o 
nº 1 pelo catálogo Yvert, mas temos alguns selos nº 1 pelo catalogo Sassone (parte Italiana) e pel catalogo Michel (parte Alemã)Engloba os 5 continentes. Este lote su-
pera o # 18.491 da nossa 61ª VSO de 07/05/2016 que tinha 31 séries...................................................................................................................................................................360

PRÉ CANCELADOS
4.275  ◉  ESTADOS UNIDOS  - 1.530 selos em envelope + 750 selos em classi� cador. Total 2.280 selos para estudo.....................................................................................240

PERFINS (PERFURADOS) 
4.276    ALEMANHA REICH – 58 peças circuladas (maioria internamente) com diferentes perfurações e entre anos 1895 e 1942. Incluso 3 Boletins de Expedição 
de mercadorias, indo para a Suíça, com selos da emissão Germânia.....................................................................................................................................................................270
4.277     ALEMANHA REICH - 29 Peças circuladas internamente, somente até o ano 1900 ! Apenas 1 com circulação para o exterior (Dinamarca)........................245
4.278    ALEMANHA REICH - SÓ EMISSÃO GERMANIA - Coleção contendo 85 peças, a principio com diferentes perfurações. Basicamente todas circuladas in-
ternamente. Boa parte timbradas, o que ajuda na identi� cação da perfuração. Montadas em folhas quadriculadas com album. Incluso : Envelopes, Impressos, Cartões, 
Remessa de Valor etc. Aqui pedimos menos de R$ 4,50 por peça...........................................................................................................................................................................325
4.279  ◉  ALEMANHA REICH - 1.000 selos para estudo.........................................................................................................................................................................................200
4.280  ◉  MUNDIAL - Lote com 720 selos para estudo............................................................................................................................................................................................100
4.281  ◉  MUNDIAL - 1.000 para estudo, maioria Inglaterra, Reich, Italia e Estados Unidos............................................................................................................................160
4.282    45 peças diferentes, apenas 1 não circulada: Alemanha Reich (10) Holanda (2) Suiça (3) USA (6) Inglaterra (5) Canada (1) Cuba (1) Argentina (1) Venezuela 
(1) Baviera (1) Austria (3) França (3) Dinamarca (1) Hungria (1) Ocupação Alemã na Bélgica - 1ª Guerra (1) Bélgica (1) Tchecoslovaquia (1) Italia (1) Portugal (1) e 
Espanha (1) Anos 1895 a 1972....................................................................................................................................................................................................................................240

FISCAIS/ESTAMPILHAS - Selos/Documentos
4.283  - AÇORES - 18 diferentes, todos sem carimbo e quase todas gomadas ! Só até ano 1910.....................................................................................................................180
4.284  - ALEMANHA (Antigos Estados e Cidades) Cartela com 183 diferentes: Bremen (16) Hessen (13) Alsacia Lorena (18) Hamburgo (12) Baviera (24) Prussia (35) 
e outros estados/cidades (56) Muitos anteriores ao ano 1900 e alguns sem uso no meio..................................................................................................................................185
4.285  - ALEMANHA REICH - Cartela com 167 diferentes, maioria antes do ano 1900. Diversas sequencias e parte sem uso.................................................................180
4.286  - ARGENTINA - 19 diferentes, quase todas de Buenos Aires. Novos e usados. Parte com perfurações. Desde ano 1898................................................................100
4.287  ◉ CHILE - 27 diferentes, maioria só até o ano 1900.....................................................................................................................................................................................110
4.288 - ESTADOS UNIDOS - Classi� cador com 307, novas e usadas.................................................................................................................................................................250

4274 - Coleção com 34 diferentes séries completas nº 1
4288 - Fiscais Estados Unidos - 300 itens
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4292 - Fiscais Mundial - 393 diferentes

4289 - Fiscais França - Grande estoque com 2.600 !! itens

4290 - Fiscais Portugal - 27 diferentes

4291 - Fiscais Prússia - 60 diferentes

4294 - Alemanha - 1.000 Postais

4302 - Grécia - 300 Postais

4293 - 17 documentos diversos

4297 - Espanha - 980 Postais4303 - Israel - 520 Postais

4300 - França - 1.430 Postais
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FISCAIS/ESTAMPILHAS - Selos/Documentos (Continuação)
4.289 - FRANÇA - Grandioso estoque dentro de classi� cador importado, contendo pouco + de 2.600 !! basicamente separados pelo tipo e parte classi� cados pelo 
antigo catálogo Forbin. Grande maioria anterior ao ano 1900. Nunca antes tivemos um conjunto tão grande e acreditamos que seja di� cil reunir novamente ele aqui 
no Brasil, pois a origem era de um colecionador particular que guardou este material por cerca de 40 anos.............................................................................................1.400
4.290  - PORTUGAL - 27 diferentes, novas e usadas e várias anteriores ao ano 1900........................................................................................................................................140
4.291  - PRUSSIA (Antigo Estado Alemão) Cartela com 60 diferentes, maioria em séries e a grande maioria anterior ao ano 1900.........................................................200
4.292  - MUNDIAL - Classi� cador com 393 diferentes, sendo: 198 da Alemanha em geral, 27 do Chile, 18 de Portugal/Colonias, 14 do Libano, 19 das ex Colonias 
Francesas, 11 da Austro Hungria, 35 da Italia e 71 de outros paises. Sem Brasil. Algumas sem uso pelo meio..............................................................................................350
4.293  - Lote com 17 documentos diversos, de 6 paises europeus: Inglaterra (6) França (5 e todos papéis selados) Monaco (3) Austria (1) Alemanha (2) e Suiça (1) 
Alguns com selo postal usado como selo � scal e apenas 2 deles sem nenhum selo. Anos 1847 a 1951, mas a maioria das peças vai até os anos 20...............................280

CARTÕES  POSTAIS/FOTOS
ATENÇÃO: Todos os próximos 26 lotes faziam parte do mesmo grande conjunto mundial da nossa 66ª VSO de 13/Outubro/2018. Na ocasião todos 
os lotes foram vendidos. Estes agora, são a 2ª e última parte. Vide também o lote 4.038 (Faróis) que por ser temático, foi colocado no seu seguimento. 
O período que abrange é o mesmo, idem a qualidade, apenas o valor minimo de cada cartão aumentou em função do resultado apurado nesta ultima 

venda, mas mesmo assim ainda continuam com um inicial bem vantajoso.

4.294 - ALEMANHA - 1.000, com predominância na Federal e Oriental, mas material desde o Reich no meio...........................................................................................420
4.295 - ALEMANHA - 1.000, com predominância na Federal e Oriental, mas material desde o Reich no meio...........................................................................................420
4.296 - ESPANHA - 1.195............................................................................................................................................................................................................................................500
4.297 - ESPANHA - 980...............................................................................................................................................................................................................................................400
4.298 - ESTADOS UNIDOS  - Pouco + de 1.800......................................................................................................................................................................................................720
4.299 - ESTADOS UNIDOS  - 1.700..........................................................................................................................................................................................................................700
4.300 - FRANÇA - 1.430..............................................................................................................................................................................................................................................600
4.301 - FRANÇA - 1.600..............................................................................................................................................................................................................................................700
4.302 - GRÉCIA - Pouco + de 300..............................................................................................................................................................................................................................140
4.303 - ISRAEL - 520....................................................................................................................................................................................................................................................250
4.304 - ITALIA - 2.385 !!...........................................................................................................................................................................................................................................1.000
4.305 - ITALIA - Acima de 1.900................................................................................................................................................................................................................................800

4298 - Estados Unidos - Pouco + de 1.800 Postais 4299- Estados Unidos - 1.700 Postais

4305 - Italia - Acima de 1.900 Postais

4304 - Italia - 2.385 !! Postais
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4308 - Russia - 425 Postais

4314 - Pessoas - Acima de 1.000 Postais

4307 - Portugal - Pouco + de 2.000 Postais

4309 - Africa - 480 Postais

4306 - Portugal - 1.600 Postais

4311 - Asia/Mundial - 769 pçs

4310 - Américas - 765 Postais

4319 - Mundial - 980 diferentes até anos 204317 - Souvenirs - 88 diferentes
4318 - Mundial - 430 diferentes



NEUMANN FILATELIA - 68ª Venda sob Ofertas - 12/OUTUBRO/2019
LOTE VALOR

291

CARTÕES  POSTAIS/FOTOS (Continuação)
4.306 - PORTUGAL - 1.600........................................................................................................................................................................................................................................660
4.307 - PORTUGAL  - Pouco + de 2.000...................................................................................................................................................................................................................800
4.308 - RUSSIA - 425....................................................................................................................................................................................................................................................200
4.309 - AFRICA EM GERAL - 480.............................................................................................................................................................................................................................280
4.310 - AMÉRICAS (Sem Estados Unidos e Brasil) - 765........................................................................................................................................................................................345
4.311 - ASIA/MUNDIAL - 314, maioria China e Coréia + 125 do Japão + 150 do Egito + 180 da India - 769 no total................................................................................350
4.312 - EUROPA - 1.280 de 5 paises: Inglaterra (140) Polonia (270) Alemanha (160) França (350) e Espanha (360)...................................................................................520
4.313 - NAVIOS EM GERAL - Caixa com 500, grande maioria diferentes e englobando tudo que se relaciona com embarcações em geral: Lanchas, Barcos em geral, Velei-
ros, Botes, Caiaques, Barcos de Pesca, Navios de Guerra, Cruzeiros, Balsas, Iates, Rebocadores, cenas de Portos etc. Incluso Brasil...........................................................350
4.314 - PESSOAS EM GERAL - Acima de 1.000 bem representado no Brasil e sempre � gurando pessoas em inumeras situações: Personalidades, nos esportes, cinema, 
cenas do cotidiano, indígenas, praia, feiras, romanticos, casais, crianças, adolescentes e em dezenas de outros aspectos. Desde os anos 20...........................................600
4.315 - INSTITUCIONAIS - Acima de 1.600 predominando o Brasil: Propagandas de um modo geral, empresas, religiosas em geral, cinema, gastronomia e dezenas de 
outras modalidades que não sejam de vistas de cidades. Quase todos acima dos anos 90. O lote abaixo é extremamente semelhante, portanto é possível haverem muitas 
repetições entre eles. Tudo basicamente sem uso. O preço médio também é inferior aos outros, girando em torno de 0,30 centavos cada.............................................480
4.316 - INSTITUCIONAIS - Pesada caixa com 4.000 ! - Vide explicação no lote acima...................................................................................................................................1.200
4.317 - CADERNETAS/SOUVENIRS - 88 Diferentes, sendo 11 do Brasil. Centenas de postais no total........................................................................................................280
4.318 - MUNDIAL - Pasta contendo 432 cartões diferentes e basicamente dentro dos anos 20, quase todos de vistas/lugares e de paises europeus. Incluso alguns do 
Brasil no meio (Bahia) bem como de Senegal. Todos sem uso e em perfeitas condições. Aqui pedimos apenas R$ 1 por cartão que é muito barato.............................400
4.319 - MUNDIAL - 4 Porta cartões com 980 diferentes e somente ATÉ O COMEÇO DOS ANOS 20. Muitos circulados e destes a grande maioria para o Brasil. Pre-
dominam os paises Europeus. Incluso Romanticos, Mensagens, Pessoas, Paisagens etc. No meio diversas séries e sequencias. Qualidade muito boa de um modo geral, 
guardando-se o detalhe que os cartões tem em média 100 anos !! Aqui pedimos perto de  R$ 1,50 por cartão..........................................................................................1.500

ETIQUETAS/ CINDERELAS 
4.320 * SUIÇA - Album timbrado contendo 412 !! etiquetas diferentes dos inúmeros batalhões Suiços, mairoria dos anos 1939 e 1940. Um ou outro 
carimbado no meio. Embora estejam � xadas com charneiras no album, todas não tem ferrugem e sua origem é Européia. Pouco comum aparecem quantias assim 
de etiquetas diferentes deste setor...........................................................................................................................................................................................................................1.800
4.321    75 peças, parte circulados e também a etiqueta "amarra" no carimbo. Diversos eventos: Exposições diversas, Aviação, Feiras em geral, Cidades, Eventos, 
Tuberculose, Natal etc. Anos 1907 a 2014..................................................................................................................................................................................................................225
4.322 - Envelope com 600, todas DIFERENTES e sem Brasil. Desde antes do ano 1900 aos anos 80. Acompanha catalogo de Israel ref. etiquetas do Jewish National 
Fund (1973) No meio, boa quantidade de etiquetas aéreas e de registro, que não foram computadas............................................................................................................450

4320 - Album com 412 etiquetas diferentes !

4313 - Navios em geral - 500 Postais

4322 - 600 itens diferentes

4312 - Europa - 1.280 Postais de 5 paises
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4323 - Pouco + de 170 itens

4324 - Eventos Filatélicos - 71 diferentes

4331 - Variedades América Latina

4330 - Carimbos numerais

4325 - Variedades no picote

4328 - Bissectados

4334 - Variedades na sobrecarga/sobreestampa
4339- Fragmentos - Caixa com + de 1.100
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ETIQUETAS/ CINDERELAS (Continuação)
4.323 - Classi� cador com pouco + de 170, com grande variedade de períodos (inclusive anteriores ao ano 1900) e países. Alguns selos � scais pelo meio, bem como 
material do Brasil..........................................................................................................................................................................................................................................................250
4.324    EVENTOS FILATÉLICOS - 71 diferentes, grande maioria alusivo à Exposições Internacionais. 17 sobre envelope com a etiqueta amarrando ou não o 
carimbo. Grande variedade de paises. Total 88 itens diferentes. Anos 1930 aos anos 90...................................................................................................................................150

ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL
4.325 - VARIEDADES NO PICOTE - Cartela com 36 selos diferentes, de 16 paises: Deslocados, duplos, parciais, faltando nos pares etc. Os 12 pares do conjunto foram 
calculados como 1 variedade só. Com e sem carimbo. Entre anos 10 e anos 60.................................................................................................................................................100
4.326 - EX COLONIAS PORTUGUESAS - Classi� cador com 660 selos, novos e usados, regulares e comemorativos e arquivados pelo facial e assim dividido pelas 3 
Ex Colonias: Angola (220 selos) Cabo Verde (140) e 300 de Moçambique. Um ou outro do período independente. Todas as repetições não foram contadas...............100
4.327 - CADERNETAS - Lote com 13 Cadernetas (12 diferentes) completas: Suécia x 4, Holanda x 4, Feroe x 2, Inglaterra x 2 e Jersey. Décadas de 70 e 80...............100
4.328 - BISSECTADOS - 22 Fragmentos + 2 envelopes. Predomina a parte Portuguesa : Portugal, Açores, Funchal e Macau, Bélgica com 3 peças , Obock, Ecuador, 
Curaçao e Marrocos. Os 2 envelopes são do Paraguay, bem como 2 peças. Alguns são “bons” outros podem ser “fabricados”. Vendidos desta maneira......................100
4.329 - TEMA NATAL  - 2 Classi� cadores com 800 selos diferentes novos e usados. Dezenas de séries completas no meio.........................................................................120
4.330  ◉  CARIMBOLOGIA - CARIMBOS NUMERAIS - Lote com 30 diferentes, predominando Europa e a grande maioria sobre selos clássicos. Incluso 3 peças da 
Inglaterra com diferentes carimbos. Anos 1884 (nº 98) 1900 (nº 523) e ano 1901 (carimbo nº 285)..............................................................................................................130
4.331 - VARIEDADES AMÉRICA LATINA - Cartela com 35 variedades diferentes de 9 paises: México, Uruguai, Guatemala, Ecuador, Paraguai, Peru, Argentina, 
Colombia e Honduras: Sobrecargas deslocadas, duplas, invertidas, decalques, picotes parciais, duplo, sem facial, pares sem picote, Specimen (Peru) cores deslocadas, 
orelha, Prova em papel cartão. Desde antes de 1900 à 1984....................................................................................................................................................................................135
4.332  **/*  EXPOSIÇÃO BRUXELAS 1958  - Classi� cador timbrado com 87 selos diferentes + 4 Blocos. Todos em protetores e maioria **. Paises : Bélgica, Domin-
icana, Brasil, Espanha (incluso os 2 blocos Yv 19/20 ** - 90 Euros) USA, França, Italia, Liechtenstein, Luvemburgo, Marrocos, Nicaragua, Panama, Portugal e 8 Ex 
Colonias, Romenia, Russia (com e sem picote) Tchecoslovaquia, Tunisia, São Marino, Vaticano (incluso Bloco Yv 2 ** - 40 Euros) e Irã. Não sabemos a� rmar se o 
album está completo com todas as emissões alusivas ao evento.............................................................................................................................................................................150
4.333 - MONTENEGRO - 93 selos diferentes, quase todos em séries completas e só um ou outro ◉ desde Yvert # 8 + SÉRVIA - 79 selos diferentes, novos e usados e boa 
parte em séries completas e desde Yvert # 20. Ambos só com material da parte antiga. Todos em protetores e ordenados/etiquetados...................................................150
4.334 - VARIEDADES NA SOBRECARGA/SOBREESTAMPA - Cartela com 44 selos diferentes, com e sem carimbo e de 22 paises diferentes. No máximo até os anos 
60: Invertidas e deslocadas, 2 pares com e sem sobrecarga....................................................................................................................................................................................160
4.335 - SÓ VARIEDADES e AMÉRICA LATINA - Cartela com 31 diferentes: cores deslocadas, decalque/transparência, na sobrecarga/Sobreestampa (deslocados, 
invertidos) e inscrições marginais (American Bank) Quase todos só até os anos 30. Sem Brasil.....................................................................................................................160
4.336 - 3 Lotes remanescentes da nossa 66ª VSO de 13/10/2018: Lote 2160 ( Alemanha Berlin - 220 selos diferentes usados) + Lote 2493 (USA - 3 cadernetas diferentes 
**) + Lote 2816 (Liechtenstein  Yv 355 *) Mediante solicitação enviaremos a descrição detalhada dos 3 lotes. Preço original : R$ 240 e agora agrupados em 1 lote só , 
com preço reduzido......................................................................................................................................................................................................................................................180
4.337 - Caixa com 17 classsi� cadores, sendo 4 em formato grande e 13 em formato pequeno, com milhares de selos, quase todos usados. Destacam-se: Boa quantidade 
do Líbano, Anuário de 1996 da Espanha e Andorra - todos ** e muito selos do Uruguai dos anos 90 e também **. Incluso Brasil e também algo um pouco + atual de 
correspondência. Nada clássico e tirando um ou outro + atual, o material vai até os anos 90..........................................................................................................................200
4.338 - 3 diferentes paises, só com selos basicamente diferentes, novos e usados: ROMENIA - Classi� cador com acima de 400 diferentes, todos em protetores e até 
o começo dos anos 50 + ESPANHA - Folhas de classi� cador com pouco + de 400 desde os clássicos até os anos 60 + ESTADOS UNIDOS - Classi� cador com 640 
diferentes entre � nal dos anos 40 e anos 70. No total temos 1.540 selos diferentes.............................................................................................................................................200
4.339 - FRAGMENTOS - Caixa com acima de 1.100 itens, todos são FRAGMENTOS e a boa parte com carimbos temáticos. Grande variedade de períodos e boa 
diversidade de países. Incluso algo do Brasil............................................................................................................................................................................................................200
4.340 - SPECIMEN - Cartela contendo 52 selos + 1 Bloco, todos diferentes e com a sobreestampa SPECIMEN ou Muestra, Saggio ou barra anuladora no facial, mas 
todos com a mesm � nalidade. 13 diferentes paises: Austria (ano 1878) Argentina, Natal, USA, Espanha, Australia (altos faciais) Formosa, São Vicente (incluso facial 
de até $ 20)Chipre, Paraguai, Santa Lucia, Ilhas Virgens, Somalia Italiana e 2 Automatos, que não conseguimos saber o país. Parte em séries completas. Diversidade 
de períodos, mas a maioria entre décadas de 60 e 80...............................................................................................................................................................................................200
4.341 - Caixa de sapato com cerca de 10.500 selos novos e usados, regulares e comemorativos e de 15 paises: 1500 da Polonia, 365 de Ajman, 100 de Antigua, 920 de 
Israel, 1.550 da Iugoslávia, 75 das Filipinas, 930 da Indonésia, 2.295 da Suiça, 225 do Haiti, 620 do Ecuador, 610 do Laos, 435 de Kampuchea, 300 da Costa Rica e 
240 de Paises Africanos. Diversidade de épocas.......................................................................................................................................................................................................200
4.342 - Caixa com cerca de 12.400 selos assim dividido em 3 paises: PORTUGAL e COLONIAS, TCHECOSLOVAQUIA e JAPÃO. Quase todos usados, com alguma 
diversidade de períodos e mesclado entre comemorativos e regulares..................................................................................................................................................................200
4.343 - 3 Classi� cadores formato grande, de 3 diferentes países:  ITALIA - Cerca de 1.400 selos, regulares e comemorativos, com diversas séries completas e separados 
pelo valor facial em Liras + PORTUGAL - Cerca de 1.200 selos, regulares e comemorativos, separados pelo valor facial e ISRAEL - 500 selos, regulares e comemora-
tivos e também separados pelo valor facial. Predominam os selos carimbados e diversas repetições não foram computadas.....................................................................220

4335 - Variedades América Latina

4340 - Specimen - 52 diferentes
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ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL  (Continução)
4.344  ◉  SELOS ATUAIS DE CORRESPONDENCIA - Caixa com cerca de 3.000, todos ainda sobre papel e incluso Brasil. No meio, 7 Blocos. Alguns altos faciais, bem 
como alguns sem carimbo. Também vimos selos + antigos no meio, mas todos estão ainda sobre papel.......................................................................................................240
4.345 - 2 Caixas com quase 5Kg de peso bruto, contendo muitos milhares de selos (acreditamos que passe fácil dos 20.000) Incluso Brasil e milhares de selos regulares 
do Japão sobre papel. Basicamente material comum. Lote 12.242 da nossa 65º VSO de 12/Maio/2018 com preço original de R$ 300 e agora sendo oferecido com de-
sconto.............................................................................................................................................................................................................................................................................240
4.346 - AREA ITALIANA - Folhas de classi� cador com 242 tipos diferentes x 5 de cada, dos setores: Ocupação Austríaca, Lubiana, Albania, Istria, Dalmacia, Trento e 
Trieste, Médio Oriente, Etiópia, Africa Oriental, Eritréia, Somalia, Libia, Corpo Polaco, Rodes, Veneza Giulia, Fiume, Venezia Tridentina - Novos (com e sem goma) 
e Usados. Só 4 selos cotados somam 150 Euros x 5 = 750 Euros. Ideal para o revendedor que pode vender 5 lotes......................................................................................245
4.347  - Classi� cador importado com cerca de 1.100 selos + 11 Blocos, todos DIFERENTES novos (minoria) e usados/carimbados. Diversos paises: Albania, República 
da Guiné, Cabo Verde, Cuba, Guiné Espanhola, Alto Volta e outros. Muitas séries completas, sequencias, temáticos etc. Parte etiquetado e destes alguns ainda com a 
cotação em antigos Francos Franceses. Diversidade de períodos. Acima de 700 Euros.....................................................................................................................................250
4.348    /**/◉/*/(*)  AVIAÇÃO - 3 Albuns com estojo e identi� cados na lombada, contendo acima de 1.500 itens diferentes entre: selos,blocos, mini folhas e peças 
em geral (circulados,selos alusivos, carimbos temáticos, aerogramas, editais, Fdcs etc) Todos os selos tem alguma ligação ao tema. Incluso algo de dirigíveis. Enorme 
variedade de paises e períodos. Incluso Brasil..........................................................................................................................................................................................................250

4355 - 820 Quadras

4357 - Coleção com selos aéreos da Europa

4365 - Coleção em album do Ano Europeu de Cooperação

4369
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4.349  ◉/*/(*)/** - 5 lotes remanescantes da nossa 66ª VSO de 13/10/2018: Lote 2.203  */(*)  ANGOLA - 313/319 * + 320/21 * e 322 (*) - 180 Euros + Lote  2.207  **  
ANTARTICA BRITANICA – 476/487 + Bloco 13 (Exploradores) - 67 Euros + Lote 2.321  **  BELIZE - 574/579 + Bloco 36 - Veleiros - 88 Euros + Lote 2.818  ◉/*/(*)  
LITUANIA - 263/69 completo ◉ + aéreo 1/7 completo */(*) + MALTA 178/196 série completa * e muito limpa - 100 Euros e Lote 2.849  **   NAÇÕES UNIDAS - Ano 
2006 - Patrimônio Mundial (França) - 3 cadernetas dos diferentes escritórios - R$ 51 de catálogo. Valor original dos Lotes R$ 326, agora sendo oferecido com desconto 
de 20% sobre seu preço anterior..................................................................................................................................................................................................................................260
4.350    /**  O CAMINHO PARA O EURO - Album de luxo, timbrado e o� cial do correio Alemão, com estojo, contendo só emissões no estado ** e algumas peças, 
com  texto explicativo e todos em hawid transparente, explanando principalmente a inclusão dos antigos paises da Europa Oriental, ao Euro e à Comunidade Européia. 
Grande maioria dos selos já está em Euros...............................................................................................................................................................................................................260
4.351  - Caixa com pouco acima de 10.000 selos, com grande variedade de tipos. Inexpressivo material do Brasil no meio......................................................................300
4.352   */(*)/◉  - 3 Classi� cadores com pouco + de 3.700 selos, com rarissimas repetições. Pouca coisa de Brasil e nada de Alemanha e ao mesmo tempo nada clássico 
e nada muito atual. Um dos classi� cadores tem paises da Europa, o outro Universal e no outro basicamente só material temático..........................................................315
4.353    /**  JOGOS OLIMPÍCOS 1948-2004 - Album de luxo, timbrado e o� cial do correio Alemão, com estojo, contendo só emissões no estado ** e diversas peças, 
com  texto explicativo e todos em hawid transparente, explanando principalmente a participação Alemã nas Olimpíadas, com vasta informação a respeito, recordes, 
atletas, modalidades esportivas etc. Qualidade e origem européia, sem 1 ponto de ferrugem..........................................................................................................................340
4.354  ◉/*/(*)/** AMÉRICA LATINA - 6 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 e composto de: Séries completas (algumas sem picote) Provas, 
Começo de coleção, Inteiros Postais etc. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o país. Caso for do interesse do com-
prador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 8252 (Guatemala) 9795 (Nicaragua) 9987 (Paraguai) 11.023 e 11.044 (ambos Uruguai) e 11.114 (Vene-
zuela)Valor original deles R$ 520, agora agrupados em 1 lote só, com bom desconto sobre seu preço original.............................................................................................350
4.355  ◉/*/(*)/** QUADRAS - Caixa contendo 820 QUADRAS com e sem carimbo, regulares e comemorativos, começando nos anos 10. Grande variedade de paises 
e pelo menos sem Alemanha. Muitos múltiplos maiores, como sextilhas, blocos de 10, 15 e 20 calculados como 1 quadra.......................................................................350
4.356  -  Caixa com 18 itens diversos, contendo milhares de selos novos e usados: Album timbrado da UNICEF de 1980 + Folhas de album com começo de coleção do 
Chile, desde os clássicos + antigo caderno de contabilidade só com selos antigos + Folder de Macau do ano 1988 + 8 classificadores (7 em  formato grande)com mix 
de paises e períodos + 4 Folders de Tonga com selos dos anos 70 (estes por serem adesivos, estão colados no folder) + 2 folders da Malaysia etc. Incluso algo de Brasil 
no lote. Nada clássico e nada dos ultimos 30 anos (salvo raros casos) .................................................................................................................................................................400
4.357  ◉/*/(*) SELOS AÉREOS DA EUROPA - Antigo album impresso, com selos só até o final dos anos 30, novos e usados e assim dividido pelos paises: Alemanha 
Reich (46, com Yv 27/34, 35/37 e 43/53 - 495 Euros - todos ◉) Bélgica (6) Dinamarca (5 - YV 6/10 - 40 Euros ◉) Espanha (38) França (14) Grécia (18, com Yv 15/21 e 
22/30 - 140 Euros ◉) Holanda (11) Hungria (32, com Yv 12/23 e 35/44 - 71 Euros - todos ◉) Italia (53, com Yv 31A, 78/83 e 91/95 - 125 Euros - todos *) Iugoslávia (14) 
Polonia (10) Romenia (27) Suécia (2) Tchecoslovaquia (9) e Slovaquia (9) Total 294 selos diferentes, sendo a grande maioria em séries completas. Só os itens citados 
acima e que marcam + de 35 Euros, somam 871 Euros............................................................................................................................................................................................400
4.358    /** PONTIFICADO PAPA BENTO XVI - 2 luxuosos albuns alemães da � rma Borek com emissões alusivas ao penúltimo Papa, suas viagens, congressos etc, 
contendo selos **, muitas peças de um modo geral: Fdcs, carimbos, Folders, Cadernetas etc. Logicamente predominando as emissões do Vaticano. Tudo limpíssimo, 
sem 1 ponto de ferrugem, visto que sua origem é européia. Só os selos em Euros e ainda válidos marcam 70 Euros = R$ 336, fora todo o resto....................................450
4.359  */**/  - 6 lotes remanescentes da nossa 67ª VSO de 01/12/2018. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o tema. 
Caso for do interesse do comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 1988 (Alemanha Bundespost - 56 Automatos diferentes) Lote 2972 (Uru-
guay - envelopes com tema Brasiliana) Lote 2996 (Fdcs da Dominicana - Esportes) Lote 3008 (Tema Boxe - 2 cartelas com 349 Euros) Lote 3155 (UPU - Classi� cador 
com 53 peças diversas) e lote 3306 (Africa - 141 Fdcs diferentes) Valor original dos 6 lotes R$ 810, agora agrupados em 1 lote só, com bom desconto de 40% sobre seu 
preço original................................................................................................................................................................................................................................................................485
4.360  -  ALEMANHA FEDERAL/BIZONA e ZONA ALIADA - 3 Coleções, assim divididas: FEDERAL - 300 selos novos e usados entre Michel  #111 e 411 + Blocos 
e outros 250 entre Michel # 412 e 683 novos (mas colados) e que não foram computados (Cerca de 2.200 Euros) + BIZONA - 86 selos entre Michel # 1/110 e depois 
estudo da emissão das Igrejas, com + de 240 selos entre Michel # 73/100 novos e usados (cerca de 520 Euros pelos + baratos) e ZONA ALIADA - 126 selos entre Michel 
# 911 e 970 novos e usados e com cerca de 200 Euros. Nos 3 setores, temos cerca de 2.900 Euros. Inicial muito vantajoso........................................................................500
4.361  ◉  9 Classi� cadores (2 em formato grande e 7 em formato pequeno) contendo cerca de 11.500 Selos, destacando-se: Tema Europa, Portugal e suas Ex Colonias, 
França e sua Ex Colonias, Libano, Argentina, Alemanha, Bélgica, Suécia, Suiça, Espanha, Austria (muitos comemorativos) e Italia. Predominam os usados. Sem nada 
muito clássico e também sem nada dos últimos 30 anos. Incluso 4 blocos da Romenia e que marcam 54 Euros (usados).........................................................................500
4.362  */** TEMÁTICOS - 9 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 e composto só de material temático e basicamente tudo em séries completas. Na 
descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o tema. Caso for do interesse do comprador, enviaremos a informação detalhada 
de cada item. Lote 11.143 (Ano Internacional da Criança) Lote 11.144 (Ano Internacional da Mulher) Lote 11.248 (Cogumelos) Lote 11.319 (Esportes) Lote 11.367 
(Esportes) Lote 11.625 (Flora) Lote 11.639 (Kennedy) Lote 11.666 (Mergulho) e Lote 11.864 (Telefone) Valor original dos 9 lotes R$ 775, agora agrupados em 1 lote 
só, com bom desconto sobre seu preço original.......................................................................................................................................................................................................520
4.363  ◉  3 Classi� cadores de formato grande, com cerca de 7.200 selos, basicamente todos usados e assim dividido: França (2.300, comemorativos e regulares) Espanha 
(1.300, quase todos comemorativos) Alemanha Ocidental/Oriental (700, só comemorativos e alguns já em Euros) Austria (+ de 1.550 comemorativos/regulares e 
começando antes de 1900) Suiça (650 comemorativos/regulares) e cerca de 700 dos paises: Australia/Bolivia/Canadá/Chile/Guatemala/México/Uruguai/Estados Un-
idos e Venezuela. Aqui pedimos cerca de 0,08 centavos por selo............................................................................................................................................................................550
4.364  ** ANUÁRIOS/SOUVENIRS  - 11 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 e composto só de anuários e/ou souvenirs. Na descrição estamos 
colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o país. Caso for do interesse do comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lotes 
6635 (Antilhas Holandesas) 6755 (Australia) 7124 (Brunei) 7238 (Canada) 7346 (China) 7886 (Feroe) 8910 (Italia) 9010 (Italia) 9633 (Malasia) 10.240 (Portugal/
Açores/Madeira) e 10.257 (República Tcheca) Valor original deles R$ 835, agora agrupados em 1 lote só, com bom desconto sobre seu preço original.......................580
4.365  /**  Ano 1975 - ANO EUROPEU de COOPERAÇÃO - Luxuoso album da � rma Borek, englobando as emissões alusivas, compreendendo o lado arquitetôni-
co. Texto explicativo em alemão, abaixo de cada emissão, tudo em protetores transparentes. Incluso muitas peças alusivas. Diversas emissões sem picote da Hungria, 
bloco especial da Romenia, além de outras peças só lançadas para esta comemoração, folhinhas, folders etc - Certamente vários mil Euros de catalogo. Qualidade e 
origem européia, sem 1 ponto de ferrugem..............................................................................................................................................................................................................600
4.366  ◉/*/(*)/** PAISES EUROPEUS - 11 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 e composto de: Começos de Coleções, séries isoladas, Cadernetas, 
Automatos, Mini folhas, Estoque e Anuário. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o país. Caso for do interesse do 
comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 6569 (Alderney) 6989 (Bélgica) 7156 (Bulgaria) 8590 (Inglaterra) 8847 (Italia) 9459 (Liechtenstein) 
9518 (Lithuania Central) 9537 (Luxemburgo) 10.558 (Silésia Oriental) 10.708 (Suiça) e 10.901 (Touva) Valor original deles R$ 995, agora agrupados em 1 lote só, com 
bom desconto sobre seu preço original.....................................................................................................................................................................................................................700
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ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL  (Continução)
4.367  ◉/*/(*)/** ASIA/AFRICA/OCEANIA - 14 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 e composto de: Começos de Coleções, séries isoladas, Provas, 
Mini folhas, Inteiros Postais, Estoque, Folhas completas e Editais. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o país. Caso 
for do interesse do comprador, enviaremos a informação detalhada de cada item. Lote 7588 (Djibouti) 7871 (Etiópia) 7908 (Filipinas) 7971 (Formosa) 8495 (India Por-
tuguesa) 9289 (Jordania) 9636 (Mali) 9708 (Moçambique) 9724 (Ilhas Molucas) 9884 (Nova Caledonia) 9952 (Palestina) 10.014 (Pérsia) 10.554 (Sião) e 10.828 (Taaf) 
Valor original deles R$ 970, agora agrupados em 1 lote só, com bom desconto sobre seu preço original.......................................................................................................700
4.368    /**/◉/*/(*)  FERROVIA - 2 Albuns com estojo e identi� cados na lombada + 3 Classi� cadores de formato grande, com bem + de 1.500 selos diferentes. Só 
de Blocos, são 148 diferentes !! fora as dezenas de peças (circulados/cartões/carimbos etc) Diversidade de épocas, começando desde antes do ano 1900 e vindo até o 
começo dos nos 2000. Parte separado pelos paises. Centenas e centenas de séries completas, sequencias, mini blocos etc. Boa parte em protetores.............................750
4.369  **  NAVEGAÇÃO (VELEIROS ANTIGOS) - Bela coleção, sem repetição, composto por 571 selos e 102 Blocos/Mini folhas, emitidos por paises das Américas, 
Africa e Asia. Eventualmente um ou outro selo, pode ter algum minimo ponto de ferrugem. Todos em protetores e dentro de 2 classi� cadores importados de fundo 
preto. Todos também completos. Valor pelo catalogo Scott de 2007: U$ 1.344 = Cerca de R$ 5.000..............................................................................................................850
4.370  **  NAVEGAÇÃO (VELEIROS) - Emissões da Inglaterra, Dependências e Commonwealth - Coleção dentro de classi� cador importado, contendo 610 selos + 
55 blocos, todos diferentes e a sua maioria com goma plena. Um a um cotados, além de todos estarem em protetores. Só séries completas e muitas com seu devido 
Bloco. Algumas de regiões bem distantes: Territórios Antartico e do Oceano Índico Britânico. Valor pelo catálogo Scott de 2007: U$ 1.423 = cerca de R$ 5.300.......900

4374 - 19 Peças clássicas 4375 - Ex Colonias Inglesas - 19 Inteiros

4379 - Caixa com 550 peças
4378 - 40 diferentes Inteiros Postais

4384 - 110 peças só até ano 19404383 - América do Sul - 287 peças
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4.371  **  Coleção só em EURO e dentro de 4 albuns Leuchtturm (300 Euros de custo = R$ 1.350 sem transporte e demais despesas) entre 
anos 1999 e 2010 e todos válidos ainda nas cartas, incluíndo parte de Selos, Blocos e muitas Cadernetas. Engloba os seguintes paises: 
Bósnia (2000-2002) Kosovo (2001) Estonia (2006-2010) Aland (1999-2001) Grécia (2001) Chypre (2007-2008) ONU (2000-2001) Monaco 
(1999-2001) Luxemburgo (2001) Austria (1999) Alemanha (2000-2001) São Marino (1999-2001) Italia (1999-2001) Irlanda (2000-2001) 
Malta (2006-2008) Andorra (2000-2001) Espanha (1999-2001) Portugal, Açores e Madeira (1999-2001) Holanda (2001) Vaticano (2000-
2001) Bélgica (1999-2001) França (1999-2001) Antartica Francesa (2000-2001) São Pierre Miquelon (2000-2001) Mayotte (1999-2001) 
Tudo absolutamente ** e de origem européia. O preço do correio é de exatos 1.367,25 Euros = R$ 6.150. Aqui pedimos 30% abaixo do 
facial e os albuns vão de graça............................................................................................................................................................4.300

4.372  */(*)  EX COLONIAS ITALIANAS NA ÁFRICA - Representativa coleção contendo 860 selos diferentes acondicionados em classi� -
cador importado, pela sequencia e indenti� cados/cotados, com uma total de 6.600 Euros !! Todos em protetores, sem carimbo, com e sem 
goma. Englobam 9 ex Colonias: Africa Oriental Italiana (48 selos com 140 Euros) Cirenaica (116 selos com 860 Euros) Colonias Italianas 
(77 selos com 664 Euros) Etiópia (7 selos com 50 Euros) Libia (86 selos com 520 Euros) Oltre Giuba (19 selos com 218 Euros) Somália (140 
selos com 894 Euros) Tripoli/Tripolitana (225 selos com 2.536 Euros) e Eritréia (142 selos novos/usados com 780 Euros) A cotação em 
Euros é de pelo menos 10 anos atrás. Muitas séries completas, períodos fechados etc. Não é toda hora que aparece este tipo de material, 
já em protetores e classi� cado. Oportunidade ímpar..........................................................................................................................4.500

HISTÓRIA POSTAL -  MUNDIAL
4.373    Pacote com 215 peças circuladas, basicamente todas para o Brasil e a grande maioria nos últimos 10 anos. Variedade de paises, predominando os europeus. 
Diversos altos faciais: 10 Francos Suiços, 5 Libras da Inglaterra, além de vários sem carimbo. Boa parte protegido em sacos plásticos. Diversidade de tamanhos..........160
4.374    19 Peças Clássicas diferentes, todas do século 19 (até ano 1899) e apenas 3 não estão circuladas. Paises: India Inglesa, França, Portugal, USA, Suiça, Ale-
manha do Norte, Inglaterra, Bélgica e Egito. Os circulados vão de 1858 a 1893.................................................................................................................................................190
4.375  EX COLONIAS INGLESAS - 19 Inteiros Postais diferentes, todos sem uso e do século 19: Bahamas, Barbados, Costa do Ouro, Chipre, Trinidad, Terra Nova, 
Cabo da Boa Esperança, Guiana (2) Natal, Transvaal, Gibraltar (2) e Canada (5) Muito bem conservados e vários na qualidade européia.............................................200
4.376  Lote com 113 peças, entre circulados, Fdcs, Máximos e não circulados. Apenas 4 peças não são da Europa : Australia (1984) Africa do Sul (1986) e Nova 
Zelandia (1990 x 2) Boa parte das peças são da Alemanha Federal (anos 80) Incluso alguns da Finlandia/Alderney onde os automatos novos marcam 102 Euros. En-
globa os anos de 1980 a 2012......................................................................................................................................................................................................................................225
4.377    5 Lotes remanescentes da nossa 65ª VSO de 12/Maio/2018 contendo peças em geral e de 5 diferentes paises. Mediantesolicitação enviaremos a descrição 
detalha das peças. Na descrição estamos colocando apenas o nº do lote (da venda 65ª) e entre parenteses o país. Lote 7318 (Chile - 38 peças) Lote 9273(Japão - 70 
peças) Lote 9644 (Marrocos -109 Fdcs) Lote 9702 (México - 82 peças) e Lote 10.641 (Suécia - 67 peças) Preço original dos 5 lotes: R$ 395, agora agrupado em 1 só 
lote com preço reduzido..............................................................................................................................................................................................................................................270
4.378   40 diferentes Inteiros Postais sem uso e a grande maioria do século 19: Holanda e India Holandesa (8) Suécia (2) Tunisia (5) Senegal (1) Egito (5) Porto Rico 
(2) Estados Unidos (9) e Colonias Francesas - emissões gerais (8) Boa parte muito bem conservados e vários na qualidade européia....................................................300
4.379    Caixa com 550 peças diversas: Conhecimento Ferroviário (Bélgica) Souvenirs, Cartões Postais, Inteiros Postais, Automatos, Franquia Mecânica (Estados 
Unidos) Aviso de Coli Postaux, carimbos comemorativos, circulados, editais, grandes franquias (quantidade de selos) alguns blocos etc. Grande variedade de paises, 
predominando os Europeus. Todo o material é de 1940 até o começo dos anos 2000.......................................................................................................................................300
4.380    SÓ BLOCOS - Pacote contendo 120 peças, de 44 paises diferentes, sendo quase todos fdc’s. Anos 1954 a 1994. Itens melhores no meio, como Yv Hungria 
Bloco 96 (125 Euros) Bundespost bloco 20 (28 Euros) e Polonia bloco 13 (30 Euros) Calculo feito tomando como base o valor do Bloco usado, sem considerar o 
acréscimo por serem Fdc’s. Incluso Blocos 14/15 da Polonia, que não tem cotaão no Yvert e 3 mini folhas não computadas. No total, 749 Euros para os blocos usados, 
lembrando que o plus por estarem sobre carta não foi considerado.......................................................................................................................................................................305
4.381    AMÉRICA LATINA  - Caixa com 350 peças diversas: Fdcs, circulados, carimbos, souvenirs etc, sem Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, Perú e Argentina. Década 
de 50 à começo de 90. Todos os circulados vem basicamente para o Rio de Janeiro. Série completas sobre envelopes, registrados etc........................................................315
4.382    EUROPA - Caixa contendo 534 envelopes, todos circulados para o Brasil. Décadas de 70 e 80. Muitos registrados, diversos com séries completas, se tenants, 
alguns com Blocos etc. Engloba tanto a parte ocidental como  oriental...............................................................................................................................................................360
4.383   AMÉRICA DO SUL (Sem BRASIL) - Caixa com 287 peças, sendo quase 90% envelopes e circulados, e quase todos para a Europa. Começa antes do ano 1900 
e vai até os anos 50. São raras as peças depois desta década. 25 deles são censurados : Uruguai, Suriname, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Curaçao e Paraguai. 
Incluso vários registrados, Boletins de Expedição, Aéreos etc..........................................................................................................................................................................360
4.384  SÓ ATÉ ANO 1940 - Porta Envelopes contendo 110 peças, todas entre ano 1900 e 1940. Apenas 16 não são circulados. Predomina os Europeus, com vários 
registrados e alguns vindo para o Brasil. Também vimos algumas só frentes. Incluso 24 peças com PERFINS e do mesmo período. No meio: circulados, cartões postais 
(alguns circulados pelo Correio de Campanha - 1ª Guerra) Inteiros Postais, envelopes etc. Qualidade um pouco variada........................................................................360
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HISTÓRIA POSTAL -  MUNDIAL (Continuação)
4.385  AMÉRICA DO SUL/CENTRAL - 72 Inteiros Postais diferentes, sem uso e todos do século 19. Muito bem conservados e vários na qualidade européia. Assim 
dividido: Costa Rica (6) Peru (17) Bolivia (3) Ecuador (7) Honduras (7) Guatemala (1) Salvador (14) e Paraguai (17)..............................................................................460
4.386  ENVELOPES DE 1º DIA DE CIRCULAÇÃO - Caixa contendo 360 Fdcs diferentes, entre década de 50 e � nal de 90 e de 36 paises diferentes. Diferentemente  
do que sempre aparece, aqui a predominancia é pelo paises Africanos e Americanos. Muitos são temáticos: Esporte, Flora, Fauna, Pintura etc. Também diversos estão 
em séries completas. Alguns itens melhores no meio, como 2 Fdcs da Alemanha Oriental (300 Euros só eles - pontos de ferrugem) Israel com Tab e tete beche, Selo 
bordado da Suiça, diversos com Blocos etc. Alguns poucos estão circulados. Mediante solicitação podemos fornecer a lista da quantidade por cada país. Aqui pedimos 
pouco + de R$ 1,40 por envelope, quando até os + simples não são encontrados por menos de R$ 3 no varejo...........................................................................................500
4.387  - CUPOM RESPOSTA INTERNACIONAL - Antigo caderno artesanal, contendo 31 peças, maioria circuladas e assim distribuída pelos paises: Alemanha x 2, 
Argentina, Brasil x 9, USA x 3, França x 3, Inglaterra, Holanda, Israel, Italia x 4 (1 selado) Palestina ! (bem raro e do ano 1928) Suécia x 4 e Suiça. Anos 1913 a 1970. 
Aqui pedimos a média de R$ 35 por peça, ou seja, menos de U$ 9...................................................................................................................................................................1.000

MÁXIMOS POSTAIS - MUNDIAL
4.388  - Lote com 100 diferentes, predominando os Europeus. Década de 50 a 90.............................................................................................................................................150

ACESSÓRIOS EM GERAL - Novos e Usados
4.389  - Caixa só com acessórios de origem Alemã: 22 pacotes de Hawid, nas medidas: 27,5mm + 33mm + 39mmx4, 41mmx2, 48mmx9, 49mmx4 e 130x35 + 
Guilhotina grande, usada, mas muito bem conservada, ainda na sua embalagem + 500 cantoneiras transparentes adesivas. Da Cantoneira e do hawid temos pacotes 
abertos que não foram descritos e computados ......................................................................................................................................................................................................400
4.390  - HAWID INCOLOR - Lote com 21 pacotes fechados, da própria Hawid e nas medidas: 26mmx3, 39mmx2, 41mmx4, 44mmx3, 55mmx3 - todos com 25 tiras 
em cada + 86mmx6 pacotes com 10 tiras. O preço pedido é bem abaixo do preço lá na Alemanha.................................................................................................................360
4.391  - Folhas de Classi� cador  com 4 furos e fundo preto - 53 com 6 tiras, 13 com 2 divisões (para História Postal) e 9 com 4 tiras - Todas da marca Pró Collect 
(Alemanha) frente e verso e novas sem uso. Parte ainda na sua embalagem original. Total 75 folhas..............................................................................................................300
4.392 - CARTELAS PROTETORAS - 90, em fundo preto, tamanho 21x14,5cm com 5 tiras. Modelo # 650, ainda na caixa + 74, em fundo preto, tamanho 21x14,5cm 
com 3 tiras. Plásticas. Modelo # 5093 - Todos da � rma Prinz (Alemã) e novos sem uso. Total 164 cartelas..................................................................................................250
4.393 - CHARNEIRAS - Lote com 10 pacotes com 1.000 unidade em cada. Total 10.000 charneiras - Marca Prinz (Alemã) Recém vindo da Europa..........................200

4385 - 72 Inteiros Postais da América Latina

4387 - Cupon Resposta - 31 itens

4388 - Máximos - 100 diferentes4386 - 360 Fdcs diferentes
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4.394  - Conjunto com diversos itens : 2 lampadas UV da marca Leuchturm (sem pilha e portanto não veri� cadas se estão funcionando, mas estão ainda na sua caixa 
original)  + 3 pacotes abertos de Hawid Alemão incolor : 26mm, 29mm e 39mm + 20 folhas novas sem uso, de separação fundo preto, marca KABE ref. 793 + 12 folhas 
sem uso, fundo branco, da marca KABE + 10 folhas sem uso da marca KABE mas inscrito Germany + 47 cartelas de fundo preto (maioria de plástico) e tamanho 
médio, entre 4 e 6 tiras por cartela - parte usadas, mas muito bem conservadas................................................................................................................................................150
4.395 -  3 Albuns da DINAMARCA, do fabricante Leuchtturm com hawid transparente embutido, entre anos 1851 e 2012. Estado de sem uso. Capas na cor verde. 
Preço atual 700 Euros = acima de R$ 3.200 sem contas os impostos, frete etc. Aqui pedimos menos da metade do valor que seria pago no exterior..........................1.400
4.396 -  2 porta folhas, com cerca de 90 folhas em branco, com espaço para envelopes/mini folhas etc. Pode ser usado nos 2 lados. Ótimamente conservados. Algumas 
folhas com o ano impresso, mas os plásticos intactos. Custo para novos: 88 Euros = R$ 400 sem as depesas de transporte, impostos etc................................................450
4.397 - Classi� cador 60 pgs, fundo preto, dupla folha de separação, tira inteiriça. Marca Pro� la (Leuchturn) Capa azul. Novo na embalagem......................................200
4.398 - Classi� cador 60 pgs fundo branco, bi partido. Marca Lindner. Novo na embalagem, mas já com alguns pontos de ferrugem nas laterais. Capa Marrom........140
4.399 - Classi� cador 64 pgs fundo branco, tira inteiriça. Marca Leuchturm. Aparência de novo. Capa Vermelha........................................................................................120
4.400 - Classi� cador 32 pgs fundo preto, tira inteiriça. Marca Lindner. Novo na embalagem. Capa Vermelha..............................................................................................140
4.401 - Classi� cador 32 pgs fundo preto, tira inteiriça. Marca Lindner. Novo na embalagem. Capa Vermelha..............................................................................................140
4.402 - Classi� cador 32 pgs fundo preto, tira inteiriça. Marca Lindner. Novo na embalagem. Capa Azul.......................................................................................................140
4.403 - CAPAS PARA ALBUNS - 9, sendo 8 da marca Lindner (modelo + antigos e + atuais) sendo 2 na cor verde, 2 na cor preta, 2 na cor marrom (ambos com estojo) 
e 2 na cor vinho (ambos com capa) Acompanha capa nacional para folhas quadriculadas (antiga Ilias) Grande maioria muito bem conservada, para material usado 
- Só as capas importadas, se novas fossem teriam um custo de cerca de 240 Euros...........................................................................................................................................300

LITERATURA - CATÁLOGOS/ESTUDOS/PUBLICAÇÕES etc (Sequência por ano)
4.404 - Ano 1971 - 2 volumes em capa dura, referente as posições nas planchas dos selos clássicos do Japão - Dr S. Ichida - Acima de 500 pgs no total. Ainda na sua 
embalagem original e em impecável qualidade. Fantástica publicação a respeito deste belo período da � latelia Japonesa..........................................................................400
4.405- Ano 2001 - Catálogo Sieger dos Vôos do Zeppelin. Última edição. Preço já em Euros. Texto em alemão. Novo.................................................................................120
4.406  - Anos 2003/2004 e 2005/2006 - 2 Catalogos Michel da Europa Central. Usados, mas bem conservados. Preço novo na época : 104 Euros + Ano 2009 - Catálogo 
Michel do Sudoeste da Europa. Usado, mas bem conservado. Preço novo na época : 52 Euros  + 2009/2010 - Catálogo Michel do Norte da Europa. Usado, mas bem 
conservado. Preço novo na época : 52 Euros. Total 4 catálogos Michel da Europa.............................................................................................................................................130
4.407 - 2 Catalogos Michel especializados da Alemanha: Ano 2005 (período de 1945 a 2005) e ano 2008 (período de 1849 a 1945) Ainda bem conservados..............120
4.408 - Ano 2005 - Catalogo Mundial Yvert, dos "Clássicos do Mundo" 1840/1940 - Só os primeiros 100 anos. Capa dura. Muito bem conservado..............................180
4.409 - Ano 2006 - Catálogo especializado do CHILE, editado pela  Sociedade Filatélica do Chile. Capa Dura. Todo colorido. Última edição da parte especializada. 
Todo colorido. Novo sem uso. Custo de aquisição com porte: U$ 95.....................................................................................................................................................................315
4.410 - Ano 2007 - Catalogo Scott (mundial) em 6 volumes. Muito bem conservados........................................................................................................................................250
4.411 - 4 diferentes catalogos Yvert da Europa Ocidental: França 2005 + Alemanha à Épiro (2006) Espanha a Luxemburgo (2008) e Macedonia à Yugoslávia (2009) 
Estes 4 volumes fazem a série completa da parte Européia. Todos coloridos. Muito bem conservados..........................................................................................................200
4.412 - Ano 2011 - Catálogo Michel do Sudeste da Europa. Estado de novo. Custo na Alemanha : 56 Euros + Ano 2011/2012 - Catálogo Michel do Europa Oriental - 
Usado, mas muito bem conservado. Preço atual: 56 Euros = R$ 225 + 2012 - Catálogo Michel do Sul da Europa - Usado, mas muito bem conservado. Preço atual: 58 
Euros = R$ 230. Total 3 catalogos Michel da Europa...............................................................................................................................................................................................160
4.413 - Ano 2012/2013 - Catálogo Michel do Sul da Europa Oriental - Usado, mas muito bem conservado. Preço atual: 58 Euros = R$ 230 + Ano 2012/2013 - Catálogo 
Michel da Europa Ocidental - Usado, mas muito bem conservado. Preço atual: 58 Euros = R$ 230 + Ano 2013 - Catálogo Michel da Europa Central - Usado, mas 
bem conservado. Total 3 catalogos Michel da Europa.............................................................................................................................................................................................180
4.414 - Ano 2015 - Catalogo Yvert da Asia (parte da India) de Afeganistão à Tibet. Última edição. Novo sem uso. Custo na França: 49,90 Euros.................................200
4.415 - Ano 2018 - Catálogo Zumstein da Suiça/Liechtenstein. Novo sem uso, todo colorido e com minimo enrugamento na parte inferior. Custo de 35 Sfr............150
4.416 - Ano 2018/2019 - Catalogo especializado da Argentina - Guilhermo Jalil - 2 volumes em capa dura e todo colorido. Recém editado...........................................370

ÁLBUM DE FIGURINHAS (Todos em Alemão, editados nos anos 30)
4.417 - Adolf Hitler - Completo, contando toda sua trajetória. Pequenina mancha de bolor na capa externa................................................................................................350
4.418 - Olimpíada de 1936 - Volume I e II - Ambos completos e em quase qualidade européia........................................................................................................................300

4418
4417
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4431

4433

4449

4419 4427

4447 4448

4450

4438 - Coleção Mundial de selos aéreos entre letras A-K com + de 3.000 Euros

4439 - Coleção Mundial de selos aéreos entre letras L-Z com + de 3.000 Euros
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ÁLBUM DE FIGURINHAS (Todos em Alemão, editados nos anos 30) (Continuação)
4.419 - Die Malerei der Renaissance (A pintura na Renascença) Volume 10 - Completo, com todas em cores e em formato maior...........................................................170
4.420 - Die Malerei der Gotik und früh Renaissance (A pintura do Gótico à Pré Renascença) - Volume 2 - Completo, com todas em cores e em formato maior........170
4.421 - � e New Order - A nova ordem - Arthur Szyk - Livro com ilustrações sobre o 3º Reich. Preto/branco. Embalagem externa imperfeita......................................240
4.422 - Olimpiada de 1932 (Los Angeles) completo, com a capa sobressalante externa. Muito bem conservado...........................................................................................200
4.423 - Australia e Nova Zelandia  - Editora Seekamp - Figuras coloridas...........................................................................................................................................................170
4.424 - Aus unserer heimat mit der Kamera durch unsere heimische Tier (De nossa casa com a câmera pelo nosso lar)Figuras coloridas.............................................170
4.425 - Bilder dutscher Geschichte (Imagens da história alemã) Editora Altona Bahrenfeld 1936 - Figuras coloridas.................................................................................180
4.426 - Aus Wald und Flur (A partir dos bosques e campos) Editora Hamburg Bahrenfeld 1938 - Figuras coloridas.................................................................................160
4.427 - Olimpíada de Inverno de 1936 - Firma Heinrich Franck - 23 � guras coloridas, soltas, mas encaixadas em forma de cantoneira. Pouco usual. Capa com alguma 
aderência de papel........................................................................................................................................................................................................................................................120
4.428 - Lote com 3 albuns : Der Welt Krieg (1ª Guerra Mundial - faltando 5 � guras das 270 - todas coloridas e em fomato menor - capa com rasgo na parte inferior) 
+ Die Malerei der Gotik und früh Renaissance (A pintura do Gótico à Pré Renascença) - Volume 2 - Completo, com todas em cores e em formato maior - um pouco 
escurecido pelo tempo e Olimpiada de 1932 (Los Angeles) completo com todas as 200 � guras. Capa e algumas folhas com bolor em função de umidade, mas não at-
ingindo as � guras.........................................................................................................................................................................................................................................................400

NÃO FILATÉLICO
4.429  - Caixa plástica contendo centenas e centenas de itens entre: Fotos, Calendários de Bolso, Santinhos diversos, Raspadinhas, Roteiros de viagens, Bolachas de 
Bebida, Chaveiros e outros itens. Predominância para material do Brasil. Salada de épocas............................................................................................................................200

LOTES DE ULTIMA HORA - I

4.430  ◉/**/*  CANADÁ - Coleção dentro de album Schaubek, contendo centenas de selos novos e usados, desde os clássicos até o ano 1995. Alguma repetição, mas 
em diversos casos, temos o mesmo selo nos 2 estados (novo/usado) Alguns em protetores. Destaques: Yvert 14 (falha) 73 (novo e usado) 91 (novo) Aéreo 2 usado. 
Aproximadamente 1.500 Euros de catalogo..............................................................................................................................................................................................................700
4.431  *  FRANÇA - Yv 321 (Travessia do Atlantico) - Resto de goma - 375 Euros................................................................................................................................................250
4.432  ◉  INGLATERRA - Yvert 503, 505, 824 (trinca) e 1664 (2 pares) Só selos com alto facial - 106 Euros +..................................................................................................100
4.433   ZEPPELIN - Envelope com Selo Zeppelin alemão 4M. Todos os carimbos alusivos ao Vôo. Catálogo Sieger 26A - 100 Euros.................................................100
4.434  - ACUMULAÇÃO DE SELOS MUNDIAL - TEMA CAVALOS - Conjunto com + de 115 selos, novos e usados com minima repetição. Boa variedade de paises, 
incluindo séries completas..........................................................................................................................................................................................................................................100
4.435  - ACUMULAÇÃO DE SELOS MUNDIAL - TEMA FLORA - Conjunto com 88 selos novos e usados + 4 blocos (todos **) e 3 cadernetas (também **) todos 
diferentes, predominando os paises europeus. Incluso séries completas. O conjunto marca cerca de 160 Euros pelo catálogo Yvert.........................................................100
4.436  - ACUMULAÇÃO DE SELOS MUNDIAL - TEMA BANDEIRAS - Conjunto com + de 60 selos, 2 Blocos (Inglaterra Yvert 15 e 17 - ambos **) e 1 folha comem-
orativa da Inglaterra (Yv 2338a ** e que marca 60 Euros !!) Novos e usados e com mínima repetição. Boa variedade de paises. Incluso séries completas. Cerca de 150 
Euros pelo Yvert............................................................................................................................................................................................................................................................100
4.437 - ACUMULAÇÃO DE SELOS MUNDIAL - TEMA AVES - Conjunto com 96 selos, 4 Blocos e 1 caderneta.Novos (maioria **) e usados. Boa variedade de paises. 
Incluso séries completas. Valor aproximado pelo catálogo Yvert: 150 Euros........................................................................................................................................................100
4.438 - SELOS AÉREOS - Coleção Mundial de centenas de selos aéreos (em sua maioria novos *) em Álbum Universal de Selos Aéreos. Décadas de 1920 a 1950. 
Países A-K. Destaques: Andorra Francesa PA 1 ** (EUR 110), Brasil A-1/A-16 * Bulgária PA 1/4 *  (EUR 70), Colômbia PA 175/187 * (EUR 90), PA 197 * (EUR 55), PA 
207/214 * (EUR 90), Cuba PA 74/77 * (EUR 90). Valor total de catálogo: mais de 3.050 Euros !!!..................................................................................................................1.500     
4.439 - SELOS AÉREOS - Continuação do lote anterior - Coleção Mundial de centenas de selos aéreos (em sua maioria novos *) em Álbum Universal de Selos Aéreos. 
Décadas de 1920 a 1950. Países L-Z. Destaques: Letônia PA 13/15 * (EUR 52), Liechtenstein PA1/6 *(EUR 200) Paraguai PA 67A/67E * (EUR 52), Portugal PA 1/9 * 
(EUR 70), Romênia PA 63/64 * (EUR 75), San Marino PA 19/20 * (EUR 140), PA 74/82 * (EUR 200) PA 105 * (EUR 50), Sião PA 1/8* (EUR 175). Valor total de catálo-
go: + de 3.200 Euros !!!..............................................................................................................................................................................................................................................1.600     
4.440 - LITERATURA - Catálogo Yvert Volume 3 - Países da Europa - De Ingrie a Portugal - Ano 2012 - Novissímo.................................................................................130 
4.441 - LITERATURA - Catálogo Yvert Volume 4- Paises da Europa - De Romênia  a Iugoslávia - Ano 2013 - Novissímo........................................................................130 
4.442 - LITERATURA - Catálogo Stanley Gibbons Concise -  Selos Ingleses  - Ano 2013 - Novissímo..........................................................................................................100 
4.443 - LITERATURA - Catálogos  do 6º  e  7º Leilões realizados pela � rma  Schlegel em 2010. 2 Volumes. Fartamente Ilustrados .........................................................100
4.444 - LITERATURA - Stamp Magazine -  Principal revista de selos da Grã-Bretanha. Edições: março/2018; outubro, junho, maio, abril, fevereiro e janeiro/2017; 
dezembro, outrubro, e agosto/2016; dezembro/2009. 11 revistas no total. Impecáveis. Preço total de capa: 46,70 libras esterlinas.......................................................100
4.445 - MATERIAL FILATÉLICO -  5 pacotes de folhas de álbum quadriculado Leuchtturm tamanho A4, sendo 4 pacotes com 40 folhas e 1 pacote com menos folhas. 
Estado de novo.........................................................................................................................................................................................................................................................150

LOTES DE ULTIMA HORA - II

4.446  ◉ BRASIL - Império # 8 - 180Rs - Carimbo vermelho.Perfeito e margens conforme imagem.
  4.000 UF..........................................................................................................................................................3.000

4.447  ◉  BRASIL - Império # 9 - 300Rs - Bela nuance. Margem superior chegando a entrar parcialmente no quadro + pequenino aminci no canto superior esquerdo. 
Carimbo linear não identi� cável - 4.800 UF..........................................................................................................................................................................................................2.000
4.448  ◉  BRASIL - Império # 10 - 600Rs - Carimbo do Escudo de Pernambuco. Margens conforme imagem. Corte de "estilete" (como se fosse um corte de desinfecção) 
diagonal no meio do selo. Defeito pouco visivel pela frente. Aqui pedimos - de 7% do valor de um selo perfeito.....................................................................................1.200
4.449  BRASIL - Império - Ano 1882 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para Londres com carimbo de transito + chegada. Par vertical selo # 35 (200Rs percê) 
Algumas manchas nas laterais....................................................................................................................................................................................................................................400
4.450  ◉  BRASIL - Telégrafo # 3 - 1.000Rs - Carimbo de controle no verso. Variedade: Falha no equipamento - 850 UF +........................................................................650
4.451  ◉ BRASIL - Madrugada - CARIMBOS DE COR - 107 selos (parte em pares) todos com carimbo de cor. Engloba faciais de até 500Rs. Alguns sobre fragmento. Pro-
porcionalmente a quantidade de selos existentes, carimbos de cor podem ser considerados escassos............................................................................................................120
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4454 - Carimbologia - Oficiais - 36 Carimbos

44534452

4456 - Inteiros Postais - 104, com propaganda impressa

4461 - Russia - 9 peças 4462

4458

4464

4465

4467 - 62 Fotos diferentes4466 - 84 fotos diferentes
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LOTES DE ULTIMA HORA - II (Continuação)
4.452  **  BRASIL - Bloco # 40F - Banco do Brasil - Agência e logos invertidos - 1.000 UF...............................................................................................................................630
4.453  ** BRASIL - Comemorativo # 1120A - UPU - Sem a faixa violeta - 720UF.............................................................................................................................................500
4.454  ◉ BRASIL - O� ciais - CARIMBOLOGIA - 36 Carimbos englobando as 3 séries, sendo a maioria sobre a série Afonso Pena. Os 18 múltiplos (até bloco de 6) 
calculados com 1 carimbo só......................................................................................................................................................................................................................................160
4.455  BRASIL - Inteiros Postais - Pacote com 70, entre: Envelopes pré franqueados, Aerogramas Nacional e Internacional. Quase todos sem uso........................150
4.456  BRASIL - Inteiros Postais - Pacote com 104, todos com RECLAME IMPRESSO, sendo: 95 Bilhetes Postais, 3 Cintas e 6 Carta Bilhete. Quase todos circula-
dos. Pouco comum aparecerem nesta quantidade....................................................................................................................................................................................................600
4.457  BRASIL - Ferrovia - CACHOEIRA - Conjunto com 9 peças, maioria diferentes com carimbos: Ambulante Cachoeira ou Linha Cachoeira, Correio Ambu-
lante. Todos são Inteiros Postais. Todos identi� cados e montados em folhas quadriculadas. Anos 1892 a 1896............................................................................................150
4.458  ◉  BRASIL - Estampilhas - Estadual (PR) Selo de Fiscalização - Ano 1926/1927 - Fleury Curado # 43/46, 48/50, 52/55. Total 11 selos diferentes.......................150
4.459 **/* ALEMANHA REICH - Se tenants - Catalogo Michel S232, S234, S236, S238, W102, K25 e K26 (todos da série Costumes Tipicos) + Série Flora/Paisagens - 9 
diferentes combinações e Série Castelos -  7 diferentes combinações. Parte dos selos *, mas apenas com levissima marca de charneira - Total 23 combinações diferentes 
com 252 Euros de catálogo...........................................................................................................................................................................................................................................220
4.460  **  ESTADOS UNIDOS - 9 mini folhas completas alusivo aos anos 1910 a 1990, separado pela década - U$ 44,10 de facial..........................................................180
4.461 RUSSIA  - 9 peças, sendo 8 circuladas (parte internamente, parte para outros paises europeus) anos 1884 a 1913. Incluso frente de envelope registrado 
circulado provavelmente para a Tchecoslovaquia....................................................................................................................................................................................................120
4.462    NAVEGAÇÃO - Ano 1917 - Alemanha Reich - Envelope circulado para os Estados Unidos, pelo navio Bremen e devolvido em função da eclosão da 1ª 
Guerra Mundial e o cancelamento da viagem dele. Todos os carimbos alusivos ao fato. Acompanha folha de catalogo de leilão, onde peças como esta, variam entre 120 
e 180 Euros de preço inicial.........................................................................................................................................................................................................................................140
4.463  */(*)  TRAJES TIPICOS - Alemanha Reich - Ano 1935 - Conjunto com 13 diferentes con� gurações de se tenants da série Michel entre nº 588 e 593..............100
4.464  ◉  ZEPPELIN - Alemanha Reich - Michel 438 - 2 Marcos América do Sul. Carimbo de Friedrichsafen - 400 Euros.........................................................................260
4.465  ◉ SELO Nº 1 - Inglaterra - Yvert 1 (Penny Black) Letras E-B. Carimbo Cruz de Malta em vermelho, que não amarra a peça, sobre fragmento. Indicação Plancha 
8. Margem inferior irregular - É o 1º selo do mundo..............................................................................................................................................................................................220
4.466 -  FOTOS - Folhas de porta cartão contendo 84 fotos diferentes, todas do tipo "Cartão Duro" � gurando pessoas : crianças, bebês, homens, mulheres, casais etc e 
de fotógrafos alemães. Desde o � nal de 1880 até começo de 1900. Tamanho aproximado 10 x 6,5cm que era o padrão. Vide imagem de algumas delas no site.........205 
4.467 - FOTOS - Album com folhas quadriculadas contendo 62 fotos diferentes, todas do tipo "Cartão Duro" aparentemente de uma mesma familia Austríaca : homens, 
mulheres, crianças, casais etc. Indicação do ano 1868 (que não temos como comprovar) 56 delas no tamanho  aproximado de 10 x 6,5 cm que era o padrão e 6 delas 
no tamanho de 16,5 x 10,5cm.  Vide imagem de algumas delas no site................................................................................................................................................................155
4.468    HISTÓRIA POSTAL MUNDIAL - EUROPA DO LESTE - Caixa com 194 peças diversas: circulados, Fdcs, Carimbos, Souvenirs etc  de 8 paises diferentes: 
Russia (27 peças) Bulgária (12) Hungria (19, grande maioria Fdcs e quase todos circulados e registrados - 2 com Blocos) Romenia (13, dois com blocos) Polonia (24) 
Tchecoslovaquia (83, com muitos Fdcs registrados) Slovenia (1) e Croácia (4, sendo 3 editais) Anos 50 a 90, com algo antes e depois. A grande maioria dos circulados, 
vem para o Rio de Janeiro............................................................................................................................................................................................................................................180
4.469 - LITERATURA - Ano 2015 - Catálogo Michel de defeitos de chapa da Alemanha Reich 1875 a 1945 - 82 pgs - Novo na embalagem. Custo 29,80 Euros.........120 
4.470 - LITERATURA - Ano 2016 - Catálogo Yvert tomo 1bis (Monaco, Andorra, ONU, Europa Cept e territórios Franceses em além mar) Novo sem uso.............100
4.471 - LITERATURA - Ano 2016 - Catálogo Yvert tomo 1 (França) Capa Dura - Novo sem uso....................................................................................................................100
4.472 - ACESSÓRIOS - ENVELOPE TRANSPARENTE - Tipo de celofane - Caixa com 2.700 entre pequenos/médios e grandes. Quase todos usados, mas em muito 
boa conservação. Alguns escritos, mas todos sem ferrugem. Grande maioria importados. Vimos também muitos novos no meio..........................................................150

ITENS PARA VENDA DIREITA (Preços Liquidos, sem comissão)

Protetor HAWID (Alemão) fundo preto - 21mm - Pacote com 25 tiras. Novo sem uso. Custo na Alemanha: 6,70 Euros.............................................................................33 
Idem, agora medida 24mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 25mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 26mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 27,5mm.........................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 29mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 30mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 31mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 32mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 33mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 34mm............................................................................................................................................................................................................................................33 
Idem, agora medida 35mm.Custo na Alemanha: 8,20 Euros.....................................................................................................................................................................................41 
Idem, agora medida 36mm.Custo na Alemanha: 8,20 Euros....................................................................................................................................................................................41 
Pinça metálica grande (15 cm) marca Lindner. Ponta � na. Custo na Alemanha: 12,90 Euros............................................................................................................................60 
Pinça metálica grande (15 cm) marca Lindner. Ponta dobrada. Custo na Alemanha: 12,90 Euros.....................................................................................................................60

FIM DA VENDA 
A NEUMANN FILATELIA 

AGRADECE A SUA PARTICIPAÇÃO.
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Anotações

CATÁLOGOS UTILIZADOS
RHM - Brasil em geral

Michel - Alemanha em geral
Sassone - Itália e área Italiana
Yvert - Estrangeiros em geral 
Nierinck - Acidentes Aéreos

Afinsa - Portugal e área Portuguesa
Stanley Gibbons - Inglaterra e área Inglesa

Muller - 1º Vôos (Aerofilatelia)
Sanabria - Selos Aéreos (Especial)

Sieger - Vôos do Zeppelin
Fischer - Polônia (Especial)


